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Wyzwania

Skróć czas reakcji. W ciągu czterech 
ostatnich lat liczba usług sieciowych wzrosła 
o 75% i prognozuje się jej dalszy wzrost na 
poziomie 15% rocznie.

Micro Focus, formerly HPE Software



Koszty

zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie siecią 
używa więcej niż 4 rozwiązań IT z tego obszaru. 

Źródło: Raport HPE EMA Network Megatrends 2016



Zagrożenia

Tylko w Q2 2015 r. zarejestrowano 
aż 4 miliony ataków typu 
Ransomware

Datto,The business guide to ransomware



Brak kontroli

Co 12 sekund 12 nowych urządzeń 
zostaje zaatakowanych szkodliwym 
oprogramowaniem

cloudswave.com



Utrata danych

W Q1 2015 r. o 35% wzrosła liczba oprogramowania 
typu spyware
Kaspersky Labs



Czym zajmują się administratorzy sieci?

Oddział terenowy

GŁÓWNA SERWEROWNIA
BUDYNEK D

Oddział terenowy

BUDYNEK B

Budynek A

BUDYNEK C

Oddział terenowy

Mobile

IoT



Axence nVision – All in one…

NETWORK INVENTORY USERS HELPDESK DATAGUARD



Korzyści biznesowe

• Inteligentne zarządzanie czasem pracy Administratorów

• Uproszczone zarządzanie licencjami

• Uproszczone zarządzanie sprzętem

• Bezpieczeństwo

• Zwiększenie efektywności pracy

• Procesy prewencyjne oraz optymalizujące

• Skonsolidowane narzędzie do zarządzania infrastrukturą sieciową



#1 Network – wizualizacja i zarządzanie

mniej awarii to efekt wdrożenia 
oprogramowania do zarządzania IT.

Źródło: IDC

Jak?
•Informacje ułatwiające prewencję

•Wizualizacja podziału sieci

•Szybkie rozpoznanie problemów

•Minimalizacja ryzyka  przestojów















#2 Inventory – Optymalizacja i audyt

Co piąta
zakupiona licencja nie jest wykorzystywana. 
Jedna sieć to nawet kilka tysięcy zbędnych 
aplikacji.

Źródło: Deloitte

Jak to zmienić?
• Audyt licencji w czasie rzeczywistym

• Analiza rzeczywistego wykorzystania programów

• Powiadomienie o zwalnianych licencjach

• Informacje o realnym obciążeniu podzespołów na
stacjach roboczych



#2 Inventory – Optymalizacja i audyt

odsetek nielicencjonowanych kopii oprogramowania 
zainstalowanego na firmowych komputerach w 2013 roku.
Raport BSA The Software Alliance

musi zapłacić firma ze wschodniej Polski, w której 
zainstalowano ponad 200 nielegalnych programów.
Raport Business Software Alliance (BSA)











#3 Users – monitoring czasu pracy

Średnio 90 minut więcej poświęcają pracownicy na 
wykonywanie obowiązków służbowych od momentu 
poinformowania o stosowaniu oprogramowania 
monitorującego.

Źródło: Boston Globe

Jak?
• Wzrost świadomości pracowników

• Szczegółowe raporty czasu pracy

• Budowanie polityki korzystania z Internetu

• Monitoring aktywności użytkowników









#3 Users – monitoring czasu pracy

witryn wyłudzających dane użytkowników 
odnaleziono w lutym 2016 

Lenovo, Beastly Threats of IT Security

Wycieków danych spowodowanych jest 
nieuprawnionym i często nieświadomym działaniem 
pracowników

Raport B2B International i Kaspersky Lab



Konfiguracja Agenta



Konfiguracja Agenta



Konfiguracja Agenta



Konfiguracja Agenta



#4 DataGuard – Zabezpieczenie danych

Kosztowało know-how wykradzione
z firmy produkującej pasze.

W postępowaniu dowodowym
wykorzystano m.in. historię
pracy na plikach

Źródło: tajemnica-przedsiebiorstwa.pl

Prewencja?
•Blokowanie portów USB

•Zapis działań z plikami

•Historia operacji na zewnętrznych
nośnikach danych

•Zabezpieczenie przed wyciekiem
danych



#4 DataGuard – Zabezpieczenie danych

Polaków deklaruje, że bardzo często wykorzystuje 
prywatne urządzenia mobilne w celach służbowych. 
Co piąty jest gotów złamać firmową politykę 
bezpieczeństwa, by to robić.

Raport Fortinet

firm nie ma pewności, gdzie zlokalizowane są ich poufne 
dane, a ponad połowa z nich martwi się, że mogą zostać 
wyniesione przez pracowników tymczasowych.
Raport Data Security Intelligence przeprowadzony przez

Ponemon Institute



#4 DataGuard – Zabezpieczenie danych

Lenovo, Beastly Threats of IT Security









#4 DataGuard – Zabezpieczenie danych

firm, które utraciły dane na więcej niż 10 dni, 
bankrutowało w ciągu roku

Raport British Chambers Commerce



pracy miesięcznie
zaoszczędził nasz klient
dzięki wdrożeniu modułu
HelpDesk.

Case study YMCA

Optymalizacja

Jak?
•Intuicyjna baza zgłoszeń

•Sprawne procesowanie zgłoszeń

•Narzędzia przyspieszające obsługę awarii

•Automatyzacje

•Baza wiedzy dla użytkowników



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami

przedstawicieli firm nie ma 
świadomości kosztów pojedynczego 
incydentu IT lub nie jest ich pewna. 

Źródło: Raport Pulse 2016, Gatepoint

Research



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



#5 HelpDesk – Zarządzanie zgłoszeniami



Axence nVision – wprowadzamy wartość dodaną do Twojej sieci

Czas
Pieniądze

Bezpieczeństwo



Dziękuję za uwagę
marcin.matuszewski@axence.net
pomoc@axence.net

+48 12 426 40 37


