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List referencyjny
Od roku 2009 wykorzystujemy program Axence nVision Pro (wtedy w wersji 3.6). do
zarządzania terytorialnie dość rozległą siecią komputerową Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej Przymorze w Gdańsku.
Od chwili zakupu nVision korzystamy z Service Agreement czyli uaktualnień
programu i wsparcia technicznego firmy Axence - autora oprogramowania. Korzyści takiej
polityki to zawsze aktualna wersja programu (obecnie wersja 8.6) oraz pomoc techniczna w
krótkim czasie udzielająca rad i wskazówek, rozwiązująca szybko problemy z konfiguracją
i/lub użytkowaniem programu. W obsłudze i konfiguracji programów nVision i netTools
wspomagają użytkownika również filmy-poradniki zamieszczone przez firmę na portalu
YouTube.
Okresowo uaktualniane bazy wzorców oprogramowania usprawniają politykę
gospodarowania licencjami i ułatwiają wykrywanie różnego rodzaju oprogramowania
instalowanego przez użytkowników, umożliwiając szybką reakcję ASI.
Moduły DataGuard i Help Desk oraz zestaw narzędzi netTools znakomicie ułatwiają
pracę ABI i ASI, zaś moduły Środki Trwałe i Audyt wspomagają pracę służb
odpowiedzialnych za gospodarkę sprzętem i ewidencjonowanie środków trwałych.
Należy również wspomnieć o odbywających się okresowo w Gdańsku i innych
miastach, szkoleniach nt. bezpieczeństwa sieci organizowanych przez firmę Axence.
Szkolenia przedstawiają techniczne, prawne · aspekty < bezpieczeństwa sieci oraz
psychologiczne problemy monitoringu użytkowników. Daje to obraz aktualnego stanu
prawnego i technicznych możliwości oprogramowania Axence, poszerzając i systematyzując
wiedzę uczestników szkolenia.
Bazując na naszych doświadczeniach w codziennej pracy z programem nVision i
kontaktami z firmą Axence możemy polecić tę firmę i jej produkty wszystkim, którzy
poszukują skutecznego i wydajnego narzędzia ZEifZ�dzania infra
turą informatyczną.
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