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Jako firma dbająca o bezpieczeństwo sieci i efekĘwnośćzarządzania infrastrukturą
teleinformaĘczną/ jak równiez o legalnośćnaszego oprogramowania/ W 2007 roku wdrozyliśmy

oprogramowanie Axence nVision, autorstwa krakowskiej firmy Axence i tym samym chcielibyśmy
wYrazić swoją Satysfakcję ZaróWno z jakości i funkcjonalności samego oprogramowania/ jak i ze
Współpracy z firmą Axence i poziomu świadczoneg o przez nią wsparcia technicznego.

Dzięki wdrozeniu W naszej firmie aplikacji AXence nVision, mamy pełną kontrolę nad
i nad oprogramowaniem.
Na bieząco kontrolujemy sprawność i wydajność naszych systemóW' Mamy pewność,ze w naszej
firmie nie ma nielegalnego oprogramowania czy niepożądanych plików. Z kolei sama świadomość
o
możliwościbycia monitorowanym sprawiła, że nasi pracownicy pracują znacznie wydajniej i
powstrzymują się od tych akĘwnościw Internecie, które nie są związane z ich obowiązkami. nVision
to z pewnością rozwiązanie, które mozna polecić kazdej firmie, która chce podnieśćpoziom
Wszystkimi naszymi Zasobami informatycznymi _ zarówno sprzętowymi/ jak

bezpieczeństwa, ograniczyć ryzyko i zwiększyć wydajność'

Zanim zdecydowaliśmy się na wdrozenie oprogramowania Axence nVision, przetestowaliśmy równiez

kilka innych rozwiązań o podobnej funkcjonalności. Do wyboru nVision przekonało nas przede
wszystkim to, że tutaj mamy wszystkie te funkcje, na których nam najbardziej zależało,
skonsolidowane W jednym programie. Aby tą samą paletę funkcji otrzymać w inny sposób,
musielibyśmy kupić co najmniej 2-3 inne aplikacje. Jest to dla nas nie tylko bardziej wygodne, ale
równiez ekonomiczne' Co więcej, licencje na Axence nVision są bezterminowe/ a przedłuzenie tzw.
Service Agreementu nie jest obligatoryjne i niezbędne do tego, aby efekĘwnie korzystać z programu.
Jest to więc ciekawa opcja d|a Ęch, ktorzy chcą kupić Zaawansowane technologiczne i skuteczne
rozwiązanie do zarządzania siecią w myśl zasady value for money'

Z pełnym przekonaniem rekomenduję zainwestowanie we wdrozenie oprogramowania Axence
nVision. od kilku już lat korzystamy z nVision i regularnie przedłużamy tzw. Serwis Agreement
(aktualizacje i pomoc techniczna). Na naszych oczach program się rozwija i ewoluuje w kierunku,
który nam bardzo

odpowiada'
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Kierownik Działu TeleinformaĘki

Sąd Rejonowy Poznań

Nowe Miasto iWilda
Vlll Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS 000001 2088

Kapitał zakładowy: 5.Ż65,9oo zl

WBK SA
oddzial Nowy Tomyśl
SWIFT. WBKPPLPPXXX
Członek Zarządu Dirk Goerlitzer PLN Konto |BAN 60 1090 1 388 0000 0000 3800 9171
CzłonekZaruądu Helmut Friedrich EUR Konto |BAN PL 03 1090'1 388 0000 0000 3803 8133
7aruąd:
Prezes Jarostaw Dziuba
V<e Prezes Andreas Rau

Bank Zachodni
1

Bank Handlowy w Warszawie SA
Oddział Poznań

SWIFT-CITIPLPX
PLN Konto |BAN 86 1o3o 1Ż47 oo00 0000 6108 6000
EUR Konto IBAN PL 59 1 030 1 247 0000 0000 61 08 ó001

