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List referencyjny

W imieniu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. oświadczam, iż oprogramowanie 

Axence nVision®, które wykorzystujemy od marca 2018 roku, spełnia nasze najwyższe oczekiwania. 

Potwierdzamy kompetencje firmy Axence niniejszą referencją, szczerze rekomendując jej usługi.

Oprogramowanie nVision wdrożyliśmy w 2018 roku, w zakresie 5 Modułów. Obejmując 

następujące obszary funkcjonowania działu IT:

Network, Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard.

Dzięki oprogramowaniu Axence nVision® kompleksowo realizujemy zadania pomocy zdalnej, 

inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz raportowania. Produkt spełnia wymagania Wydziału 

Teleinformatyki Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. w powyższym zakresie.

Polecamy korzystanie z tego zaawansowanego narzędzia każdemu administratorowi.
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Prośba o zgodę na wykorzystanie logotypu i nazwy firmy do działań
marketingowych

W imieniu Softil s.c. oraz Axence Sp. z o.o. Sp. K., producenta oprogramowania do zarządzania 
siecią Axence nVision*, zwracam się do Państwa jako naszego Klienta z prośbą o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie logotypu i nazwy Państwa organizacji do celów marketingowych.

Potwierdzenie współpracy z Państwa organizacją jest dla nas bardzo ważne. To duży zaszczyt 
posiadać w portfolio tak uznaną markę. W materiałach marketingowych pokazujemy logotypy i nazwy 
liderów swoich branż, by potwierdzić w ten sposób kompetencje firmy Axence i zakomunikować, że 
współpracujemy wyłącznie z najlepszymi. Z chęcią porozmawiam z Państwem także o dodatkowych 
możliwościach, np. stworzenia studium przypadku wdrożenia. Mam nadzieję, że nasza współpraca w 
zakresie marketingu okaże się owocna.

Logotyp zostanie wykorzystany zgodnie z zasadami zapisanymi w Państwa księdze znaku lub według 
Państwa zaleceń, w poniższym zakresie:

• na stronie www.axence.net,www.axencenvision.pl oraz www.softil.pl
• w ulotkach reklamowych (drukowanych oraz elektronicznych) i materiałach konferencyjnych, 

w ofertach handlowych i prezentacjach dla potencjalnych klientów.
Magdalena Kozakiewicz 

Softil s.c.
Zgoda na wykorzystywanie logotypu:

Wyrażam zgodę oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie nazwy i logotypu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej sp. Z o.o. przez firmę Axence Sp. z o.o. Sp. K. do celów marketingowych w tym 
umieszczenia na stronie Internetowej i w materiałach promocyjnych w zakresie opisanym w 
niniejszym piśmie.

Zastrzeżenia:
[] brak

[] z zastrzeżeniem (prosimy o informację w polu poniżej)
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