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NiniejszymudzielamyreferencjiproducentowiprogramuAxence nVision flrmie Axence, jako
rzetelnemui sprawdzonemu
a jednocześnie
innowacyjnemu
i so|idnemutwÓrcy oprogramowania,
kontrahentowl.
AxencenVision,ktÓregotwÓrcqjest
Sqd Rejonowyw Nidzicyod roku 2009 posiadaoprogramowanie
firmaAxence.
Sąd Rejonowy w Nidzicy po roku pracy z programem Axence nVision chciałby wystawić
firmie Axencer autorowi i dostawcy tego oprogramowania, referencje.
w Nidzicypotwierdza,ze od roku 2009 uzywa programuAxence nVisioni chclałby
Sąd Rejonovvy
jak i ze
samego oprogramowania,
vlyrazicswoją saĘsfakcjęzarÓwno z jakościi funkcjonalności
przezniąwsparciatechnicznego.
wspÓłpracy
z firmqAxencei poziomuświadczonego
Jako lnsĘĄucja dbająca o bezpieczestwo sieci i efektywnośćzarzqdzania infrastrukturą
W 2009 roku wdrozy|lśmy
naszegooprogramowanla,
teleinformaĘcznąjak rÓwniez o legalność
firmyAxence.
oprogramowanie
AxencenVision,autorstwakrakowskiej
Program Axence nVision pomÓgł nam usprawnićzarządzanieinfrastrukturqinformaĘcznqSądu.
pracyadmlnistratora.
Zmianyodczuwalne
są nie Ę|ko
i efektywność
Zwiększył
tez znaczniewydajność
przezosobyodpowledzia|ne
ale takżeprzez
naszejslecikomputerowej,
za bezpieczestwo i sprawność
wszystkichnaszych pracownikÓwi dyrekcję.Znacznie rzadzie1zdarzajq się paestoje związanez
pracyWe Wszystkich
przezco zachowujemy
lepsząciągłość
awariami|ublnnyminieprawidłowościami,
działachinsĘrtucji.
- zarÓwnosprzętowYffii,
Mamytez pełnqkontroIęnad wszystkiminaszymizasobamiinformaĘcznymi
jak i nad oprogramowaniem.
naszychsystemÓw.
i wydajność
sprawność
Na biezącokontro|ujemy
plikÓw.Z
pewność,
czy
niepozqdanych
oprogramowania
Mamy
ze W naszejfirmienie ma nielega|nego
sprawiła,Że nasi pracownicypracują
kolei sama świadomość
o mozliwości
bycla monitorowanym
powstrzymują
w Internecie,ktÓre nie sq związanez ich
znaczniewydajnieji
się od Ęch akĘwności
ktÓre mozna po|ecićkażdejfirmie, KÓra chce
rozwiązanie,
obowiqzkami.nVisionto z pewnościq
podnieść
poziombezpieczestwa,ograniczycryzykoi zwiększyć
wydajność.
ustaleniami.
zgodniez wszystkimiwcześniejszymi
zostałazrea|izowana
Dostawaoprogramowania
dynamicznyrozwÓj
Działaon stabilnie.obsenruujemy
bez komplikacji.
Wdrozenieprogramuprzebiegło
programui śledzimy
ktÓresię w nim pojawiajq.
nowości,
rÓwnlez
AxencenVision,przetestowaliśmy
Zanimzdecydowa|iśmy
się na wdrozenieoprogramowania
Do wyboru nVision przekonałonas przede
kilka innych rozwlqzario podobnejfunkcjonalności.
wszystkim to, Że tutaj mamy wszystkle te funkcje, na ktÓrych nam najbardziej za|eŻało,
W jednym programie.Aby tą samą pa|etęfunkcji otrzymaćW inny sposÓb,
skonso|idowane
Jest to d|a nas nie tylko bardziejwygodne,a|e
kupićco najmniej2-3 inne ap|ikacje.
musie|ibyśmy
tzw.
a przedłuzenie
rÓwniezekonomiczne.
Co więcej,|icencjena AxencenVisionsą bezterminowe,
Z programu.
i niezbędne
do tego,aby efeĘwnie korzystać
ServiceAgreementunie jest obligatoryjne
i skuteczne
technologiczne
Jest to więc ciekawaopcja dla Ęch, ktÓrzy chcq kupićZaawansowane
rozwiqzaniedo zarządzaniasieciąw myślzasady ualuefor money.

jego
i intuiryjność
Axence nVisionjest łatwość
Jednym z największychatutÓw oprogramowania
wdrozenia_ szczegÓlnlew porÓwnaniudo innychrozwiąza, oferujqcychpodobnąfunkcjonalność.
całąnaszqsleć i stworzyłjej mapę_
i uruchomieniu,
sam zeskanował
Program,po zainstalowaniu
byłoto bardzo przyjemnezaskoczenle.okazałosię, ze podobnlejest z dalszą codziennqpracq z
i zaplanowanatak, Że z programu
nVision- większość
funkcjijest maksymalniezautomaĘzowana
a moze nawetjedno z
Mozeto byćz pewnością
ogromneWsparcie,
korzystasię szybkoi przyjemnie.
głÓwnychnarzędzipracydziałÓwIT.
AxencenVision.
Wewdrozenieoprogramowania
rekomenduję
zainwestowanie
Z pełnymprzekonaniem
Na naszychoczachprograms!ę rozwijai ewoluujew kierunku,ktÓry nam bardzoodpowiada.Innym
jest opcja monitorowaniawydrukÓw_ dzięki niej, koszĘ
przykładem,ktÓry chciałbymprzytoczyć,
materiałÓweksploatacyjnych
do naszych drukarekznacznie s.ę obnlŻyĘ,bez nawet specjalnej
Żecośjest monitorowane
eliminujesporozjawisk
w tej sprawie.Częstosamaświadomość,
interwencji
i zachowa niekorzystnych
lub nawetniebezpiecznych
dla flrmy.
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