Większe możliwości
dla Twojego biznesu

Dodatkowe benefity:

Sprawnie działająca sieć komputerowa, to podstawa stabilnego działania i rozwoju każdego biznesu.
Nawet najdrobniejsza awaria czy wyciek danych, to duże koszty i ryzyko utraty wizerunku, których
można uniknąć. Zobacz ile możesz zyskać, korzystając z oprogramowania Axence nVision® 10.

Spełnij wymogi RODO
Zapewnij swojej firmie jeszcze większe bezpieczeństwo
danych dzięki Axence nVision® 10, które zostało
zaprojektowane z dużą dbałością o bezpieczeństwo,
zwłaszcza jeśli chodzi o gromadzenie danych osobowych.
Kary jakie mogą zostać przyznane za naruszenie
rozporządzenia, to do 20 mln EUR lub do 4% rocznego
obrotu firmy.

Zabezpiecz firmowe dane
Ogranicz ryzyko wycieku strategicznych danych oraz
zabezpiecz sieć przed wirusami instalującymi się
automatycznie z pendrive’ów. Według raportu 39%
z 800 pytanych menedżerów przyznało, że podłączyłoby
znalezionego pendrive’a do swojego komputera w pracy.
Źródło: Palo Alto Networks

Źródło: RODO

Zmniejsz roczny budżet na licencje
i wsparcie nawet o 20%
Co piąta zakupiona licencja nie jest wykorzystywana.
Ile możesz zaoszczędzić?
Rozlewnia X: 19,5 mln zł
Spółka Y z branży edukacyjnej: 17,8 mln zł
Źródło: Deloitte

Źródło: Report TimeCamp

Nie przepłacaj za druk

Oszczędź do kilku milionów złotych
rocznie na przestojach

Właściwe zarządzanie kosztami wydruku w firmie
średniej wielkości, to 39 tys. zł rocznie w kieszeni.
Źródło: KPMG/WP Money

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania IT
pozwala zminimalizować awarie infrastruktury o 65%.

Zyskaj dodatkowy czas specjalistów

Dzięki funkcjom ułatwiającym pracę Administratora sieci
(m.in. obsługa zdarzeń w HelpDesku, zdalny pulpit,
podgląd na krytyczne urządzenia) jest możliwa szybsza
obsługa zgłoszeń i błyskawiczne reagowanie na
niebezpieczne incydenty. 32% wszystkich zdarzeń IT jest
związanych z czynnikiem ludzkim, z czego 6% dotyczy
błędów konfiguracji, a 26% innych błędów pracowników.

Pomoc techniczna, jaką można zaoferować przy użyciu
tego oprogramowania, ma rewolucyjny charakter. Szacuję,
że tylko ta jedna funkcja oszczędziła mi w ciągu miesiąca
44 godziny pracy.

Źródło: Raport Dimension Data
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Brak konieczności zakupu dodatkowych komponentów



Łatwe, szybkie i tanie wdrożenie, nie wymagające wsparcia
integratora

HELPDESK

 Mniej awarii infrastruktury

 Większa efektywność działu IT

 Zapobieganie przestojom sieci

 Redukcja kosztów pomocy technicznej

 Uniknięcie kosztownych napraw dzięki monitorowaniu
wskaźników wilgotności i temperatury w serwerowni

 Szybkie i skuteczne reakcje działu IT w sytuacjach
kryzysowych lub podczas awarii

 Usprawnienie pracy działu IT dzięki wizualizacji sieci
w postaci map i atlasów

 Edukacja kadry, a przez to zwiększenie świadomości
zagrożeń wśród pracowników

 Poprawa wydajności procesów biznesowych
przez optymalizację czasu reakcji na zdarzenia

 Skuteczna dystrybucja ważnych informacji – komunikaty
rozsyłane do pracowników z opcją obowiązkowego
potwierdzenia przeczytania
 Oszczędność czasu i zasobów

INVENTORY

DATAGUARD

 Możliwość przeprowadzenia natychmiastowego audytu
(sprzętu, licencji, środków trwałych)

 Ochrona danych firmowych przed wyniesieniem za
pośrednictwem pamięci masowych i urządzeń mobilnych

 Redukcja kosztów związana z zakupem licencji poprzez
łatwe kontrolowanie ich rzeczywistego wykorzystania

 Zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami
instalującymi się automatycznie z pendrive’ów

 Uniknięcie kar za nieaktualne/nielegalne oprogramowanie

 Łatwe tworzenie polityki bezpieczeństwa w firmie

 Pomoc dla księgowości – ewidencja środków trwałych

 Kontrola nad uprawnieniami
 Oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego
na odzyskanie utraconych danych

Źródło: IDC

Usprawnij pracę działu IT

Wieczysta licencja, za którą płacisz tylko raz



NETWORK

Zwiększ wydajność pracowników
Świadomość pracowników o kontroli ich poczynań wpływa
na wydajność ich pracy, co przekłada się na wymierne
korzyści finansowe. Czy wiesz, że pracownicy spędzają
średnio ponad 1h dziennie na portalach nie związanych
ze swoimi obowiązkami?



USERS
 Zwiększenie wydajności oraz świadomości
pracowników, a także minimalizacja zjawiska
cyberslackingu

Podejmij właściwą decyzję biznesową już dziś:

 Możliwość blokowania niebezpiecznych stron
WWW przed przypadkowym wejściem
i pobraniem złośliwego oprogramowania

Dział Sprzedaży

 Monitorowanie aktywności użytkowników

axence.net

 Wykrycie nieautoryzowanych działań pracowników
 Optymalizacja kosztów wydruków

E-mail: sprzedaż@axence.net
Telefon: +48 12 426 40 35

Zaufali nam:

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na axence.net
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