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Wykrywanie i wizualizacja sieci
Monitoring usług TCP/IP
Monitoring pracy komputerów z Windows przez WMI
Monitorowanie stanu usług Windows
Wpisy dziennika zdarzeń Windows
Monitorowanie pracy urządzeń sieciowych (SNMP)
Obsługa trapów SNMP
Monitorowanie aktywności na portach switchy
Alarmy – powiadomienia, akcje korekcyjne

Wykrywanie zainstalowanego oprogramowania
Numery seryjne oprogramowania Microsoft
Audyt plików multimedialnych
Audyt legalności oprogramowania
Wykrywanie konfiguracji sprzętowej
Historia zmian w konfiguracji
Czytelne zestawienia konfiguracji
Dane administracyjne (Środki Trwałe)

Ogólne informacje o aktywności użytkownika
Szczegółowy monitoring czasu pracy
Monitoring użycia aplikacji
Odwiedzane strony WWW (czas i ilość wizyt)
Audyt i koszty wydruków
Ruch sieciowy generowany przez użytkownika

Zarządzanie zgłoszeniami
Zintegrowany czat
Komunikaty rozsyłane do użytkowników z możliwością potwierdzenia
Wbudowany zdalny dostęp z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę
Import użytkowników z Active Directory
Nielimitowana liczba użytkowników systemu zgłoszeń

Lista urządzeń aktualnie podłączonych w sieci
Identyfikacja urządzeń po numerach seryjnych
Definiowanie praw dostępu do wybranych nośników danych
Historia operacji wykonywanych na urządzeniach
Uprawnienia dostępu tworzone na poziomie urządzenia i Active Directory

Dostęp do serwera aplikacji z konsoli w sieci lokalnej
Jednoczesna praca wielu administratorów
Zróżnicowane uprawnienia dostępu dla różnych administratorów
Podgląd informacji z przeglądarki internetowej
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Sieci
Skuteczne monitorowanie sieci firmowej oraz sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą 
IT pomogą Ci racjonalnie zaplanować budżet IT oraz poprawią płynność działania procesów 
biznesowych w Twojej firmie. 

Jak skutecznie monitorować sieć firmową?
Dzięki zastosowaniu Axence nVision Pro możesz być pewien, że każde urządzenie sieciowe funkcjonuje poprawnie. Nie musisz więcej martwić 
się stanem ważnych serwisów. Program zadba, aby odpowiednio często sprawdzać, czy serwer pocztowy wysyła i odbiera emaile, serwer 
SQL jest odpowiednio wydajny, na dyskach sieciowych jest wystarczająco dużo miejsca, łącze do Internetu działa dobrze. W razie problemów 
zostaniesz powiadomiony, a akcje korekcyjne mogą być automatycznie uruchomione, nawet jeśli właśnie jest środek nocy.

Efektywnie zarządzaj infrastrukturą IT.
Automatyczne wykrywanie sieci i prezentowanie jej na przejrzystych, interaktywnych mapach pozwala szybko ogarnąć zasoby sieciowe firmy. 
W codziennej pracy Axence nVision Pro zapewni natychmiastową informację o całej sieci. Dodatkowo inwentaryzacja sprzętu daje skuteczne 
narzędzie administratorom dużych sieci ułatwiające koordynowanie setek komputerów, zmian w ich konfiguracji oraz planowanie nowych 
zakupów. 

Jak racjonalnie planować rozwój infrastruktury IT?
Axence nVision Pro pomoże Ci łatwo i szybko uzasadnić zakup nowego sprzętu – najlepiej taką potrzebę zilustrują raporty z wykresami 
przedstawiającymi wzrost aktualnego obciążenia. Zaawansowane raporty pozwolą lepiej planować rozwój sieci przez identyfikację urządzeń 
wykorzystanych prawie w stu procentach. 

Przeprowadzaj audyty oprogramowania.
Inwentaryzacja sprzętu z audytem oprogramowania ochroni Ciebie i Twoją firmę przed dotkliwymi karami za posiadanie nielegalnego 
oprogramowania. Efektywne zarządzanie licencjami pomoże Ci uniknąć zakupu zbędnych programów. Będziesz mógł także skutecznie 
zarządzać sprzętem komputerowym w całej firmie. Moduł administracyjno-rozliczeniowy zapewnia ułatwiony dostęp do kompleksowej 
informacji o infrastrukturze teleinformatycznej w firmie i w znacznym stopniu usprawnia proces inwentaryzacji. Umożliwia jeszcze 
dokładniejszą, bieżącą kontrolę posiadanych zasobów sprzętu i oprogramowania, tym samym zwiększając efektywność dbania o ich 
sprawność i funkcjonowanie oraz zarządzania nimi. Dzięki możliwości definiowania własnych elementów wyposażenia można dostosować 
zakres gromadzonych informacji do indywidualnych potrzeb i profilu przedsiębiorstwa. 

Redukuj koszty związane z IT.
Dzięki zaawansowanej inwentaryzacji oprogramowania, Axence nVision Pro umożliwia efektywne zarządzanie licencjami. Nie tylko podnosi 
to niezawodność i bezpieczeństwo IT, ale także redukuje koszty związane z zakupem i utrzymywaniem licencji na niewykorzystywane 
oprogramowanie. W rezultacie inwestycja w Axence nVision Pro może zwrócić się bardzo szybko – już po uniknięciu zakupu jednej lub 
kilku zbędnych licencji. Program ten wspomoże także monitorowanie wydruków, a co za tym idzie redukcję niepotrzebnego drukowania do 
minimum. Dodatkowo Axence HelpDesk zmniejszy ilość czasu i pracy koniecznej do rozwiązywania problemów technicznych. W rezultacie 
koszty świadczenia pomocy technicznej będą niższe.

W jaki sposób na bieżąco kontrolować legalność oprogramowania używanego w firmie?
Dzięki Axence nVision Pro możesz ustrzec siebie oraz swoją firmę przed poważnymi karami za posiadanie nielegalnego oprogramowania. 
W prawie polskim odpowiedzialny za to jest zawsze właściciel firmy i to on ponosi konsekwencje (wysokie kary finansowe, ograniczenie lub 
pozbawienie wolności do 5 lat, konfiskatę sprzętu i utratę danych). Traci się również dobre imię firmy oraz zaufanie klientów i kontrahentów, 
czego konsekwencje mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Ryzyko to można wyeliminować dzięki inwentaryzacji oprogramowania oraz 
rozliczaniu licencji dostępnych w Axence nVision Pro. Program nie tylko dokonuje automatycznej inwentaryzacji, ale także powiadamia 
o  wszelkich nowych zainstalowanych aplikacjach. 

Co Axence nVision Pro może zrobić dla Twojego biznesu?



Użytkownicy
Zwiększenie wydajności pracowników, optymalizacja organizacji pracy oraz obniżenie kosztów 
pomocy technicznej to elementy, które nie tylko zwiększą efektywność firmy, ale i przyniosą 
konkretne oszczędności.

Jak zwiększyć wydajność pracowników i wyeliminować zjawisko cyberslackingu?
Wykorzystywanie przez pracowników Internetu oraz komputera do celów prywatnych (tzw. cyberslacking) stało się prawdziwą plagą, a straty 
z tym związane przekładają się na coraz większe wartości. Blisko 50% całego traconego dziennie czasu to odwiedzanie stron internetowych 
nie mających związku z wykonywaną pracą. Według amerykańskich statystyk, użytkownicy komputerów tracą na czynności niezwiązane 
z wykonywaną pracą przeciętnie 2 godziny dziennie. Straty amerykańskiej gospodarki z tego powodu szacowane są na setki miliardów 
dolarów rocznie. Przy tej skali kosztów wprowadzenie inteligentnego systemu monitoringu pracowników, pozwalającego nie tylko na ilościowe 
sklasyfikowanie czynności pracownika (czasu pracy, przeglądania stron, prywatnej korespondencji, konwersacji przez Skype etc.), ale 
i blokowanie stron WWW, ma z pewnością ekonomiczne uzasadnienie.

Axence nVision Pro monitoruje czas pracy, pomagając osiągnąć większą wydajność pracowników. Pozwala utworzyć listy dozwolonych 
lub zabronionych stron sieci WWW, które nie będą dostępne w określonym czasie. W tym przypadku sama informacja o monitorowaniu 
pracy pracownika sprawia, że zaczyna się on bardziej „pilnować” – ogranicza bezproduktywne surfowanie po Internecie czy inne rozrywki 
w godzinach pracy, jak również unika odwiedzania potencjalnie niebezpiecznych dla firmy stron.

Jak zgromadzić dane, które pomogą zoptymalizować organizację pracy w firmie?
Zaawansowany system monitorowania pracowników dostarcza również sporo cennych informacji, które pomagają menadżerom coraz 
lepiej i wydajniej organizować pracę swojego zespołu. Dane te mogą być pomocne również dla samych pracowników. Przykładowo: wiedza 
o tym, które czynności zabierają im najwięcej czasu w ciągu dnia, może pomóc w lepszej organizacji czasu pracy, optymalizacji sposobu 
wykonywania zadań czy w dokonaniu modyfikacji podziału obowiązków pomiędzy członkami zespołu.

Jak usprawnić działanie pomocy technicznej i obniżyć jej koszty?
Intuicyjny helpdesk pomoże znacząco podnieść efektywność i skuteczność działu pomocy technicznej w każdej firmie. Zdalny dostęp 
w połączeniu ze współpracą z użytkownikiem sprawią, że inżynierowie wsparcia technicznego będą szybciej i sprawniej rozwiązywać zaistniałe 
problemy czy wyjaśniać niejasności techniczne. Tym samym dział pomocy technicznej osiągnie lepsze rezultaty i będzie w stanie wykonać 
więcej zadań niż dotychczas. W rezultacie koszty świadczenia pomocy technicznej są niższe.

Bezpieczeństwo
Dowiedz się jak, zabezpieczyć dane przed wyciekiem, ustrzec się przed zagrożeniami 
z  nośników danych, zapobiegać awariom i skracać czas ich trwania oraz jak ograniczać 
działania pracowników zagrażające bezpieczeństwu IT.

Jak ochronić sieć przed zagrożeniami i zapobiec awariom?
Zaawansowane technologie, Internet, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie – to codzienność i pewna norma współczesnego świata biznesu. 
Dzięki ciągłemu, proaktywnemu monitorowaniu sieci i alarmowaniu w sytuacji potencjalnego zagrożenia, można zapobiegać przestojom oraz 
znacznie skracać czas awarii, co przekłada się na lepszą wydajność procesów biznesowych, a tym samym wyniki firmy. Część problemów 
rozwiąże się praktycznie sama – dzięki automatycznym akcjom korekcyjnym. Jeśli potrzebna będzie ingerencja Administratora – dzięki 
alarmom, będzie on pierwszą osobą, która się o tym dowie i będzie miał więcej czasu na podjęcie odpowiednich kroków, zanim skutki awarii 
wpłyną na funkcjonowanie firmy.

Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu.
Jednym z ważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa IT firmy jest unikanie zagrożeń pochodzących z Internetu. W tym przypadku nie 
chodzi tu o całkowite blokowanie dostępu do Internetu, gdyż takie działanie zamiast poprawić wydajność pracowników, może ją obniżyć. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem jest monitorowanie zachowań pracowników, które pozwoli wyeliminować potencjalne zagrożenia. Axence nVision Pro 
pomoże Ci nie tylko w dokładnej analizie czasu pracy, ale także ułatwi rejestrowanie przeglądanych stron WWW oraz wykorzystywanych 
aplikacji.
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Jak zabezpieczyć dane przed wyciekiem?
Coraz częściej to informacje i inne wartości niematerialne posiadane przez organizacje są ich najcenniejszymi aktywami. To one decydują 
o stabilności i efektywności ich działania, jak również o zdobywaniu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Informacje trzeba więc 
chronić zarówno przed niepowołanym dostępem, jak i modyfikacjami. Statystyki podają, że ponad 90% informacji powstaje elektronicznie, 
a ok. 70% nigdy nie będzie wydrukowane – kopiowanie poufnych danych czy nawet całych projektów jest więc prostsze i z reguły nie budzi aż 
takich dylematów moralnych jak kradzież dóbr materialnych. Axence nVision Pro pozwala na kontrolę nad podłączanymi nośnikami danych, 
pokazuje historię zapisywanych na nich plików. Dodatkowo monitoruje nagłówki wiadomości e-mail oraz pozwala na zablokowanie możliwości 
zapisu plików na zewnętrznych nośnikach. 

Jak ustrzec się przed wirusami przenoszonymi na pendrive’ach?
Obecnie najpopularniejszym i najczęstszym sposobem skopiowania danych firmowych jest przeniesienie plików z komputera na nośnik typu 
pendrive. Nośniki danych są coraz mniejsze, coraz szybsze, a przy tym coraz tańsze, a oprócz przenoszenia danych często również pełnią rolę 
„nosicieli” wirusów czy innych szkodliwych programów. Axence nVision Pro umożliwia aktywne zarządzanie prawami dostępu i zapisu plików 
na nośnikach zewnętrznych. Umożliwia także zablokowanie wykonywania plików znajdujących się na nich. 

Jak wykrywać incydenty wpływające na bezpieczeństwo IT firmy oraz jak zidentyfikować ich 
sprawców?
Pracownicy, często nawet bez takiej intencji czy świadomości, mogą narazić bezpieczeństwo IT firmy na wiele zagrożeń. Dzięki monitoringowi 
ich aktywności w infrastrukturze teleinformatycznej, można zapobiec takim działaniom, albo przynajmniej się o nich dowiedzieć i podjąć 
odpowiednie kroki. Wprowadzenie takiego systemu monitorowania ułatwia więc zmobilizowanie pracowników do lepszego przestrzegania 
polityki bezpieczeństwa, pewne szkodliwe działania uniemożliwia, a w skrajnej sytuacji zapewnia możliwość zgromadzenia dowodów 
elektronicznych. 

Jak nie dopuścić do przegrzewania się serwerów?
Serwerownia to serce każdej firmy. Chcesz uniknąć przegrzania urządzeń, pożaru, zalania czy nieautoryzowanego dostępu do urządzeń 
najważniejszych dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury IT? Stała kontrola warunków środowiska przy procesach operacyjnych 
i w pomieszczeniach IT chroni przed zdarzeniami losowymi, których skutkiem może być uszkodzenie sprzętu i utrata danych. Dzięki Axence 
nVision Pro wraz z odpowiednim próbnikiem będziesz na bieżąco kontrolował nie tylko temperaturę i wilgotność, ale również otwieranie drzwi, 
okien czy skoki napięcia w sieci energetycznej i telefonicznej. 

Dlaczego warto wybrać Axence nVision 7.5 Pro?

Najważniejsze aspekty techniczne wyróżniające program to:

• kompleksowość i szeroki zakres funkcji zintegrowanych w jednej aplikacji
• wydajność pozwalająca skutecznie i dokładnie monitorować sieci składające się nawet z tysięcy 

urządzeń
• rozbudowany system alarmów i akcji korekcyjnych ze śledzeniem zdarzeń, które właśnie się 

wykonują
• nieobciążanie sieci podczas jej monitorowania
• wizualizacja statusu komputera (na mapach i wykresach w czasie rzeczywistym).

Co nas również wyróżnia na tle konkurencji, to w pełni funkcjonalna (darmowa) wersja testowa, którą 
w każdej chwili (bez rejestracji!) można pobrać z naszej strony WWW i samodzielnie (lub z nieodpłatnym 
wsparciem telefonicznym lub zdalnym Axence) przeprowadzić próbne wdrożenie w swojej sieci.



Wykrywanie i wizualizacja sieci

Serwer nVision: skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP, dostęp www przez 
przeglądarkę

    

Konsola nVision: interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziały, mapy inteligentne, 
menu kontekstowe z możliwością defi niowania własnych narzędzi

    

Konsola nVision: jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami 
administratorów, dziennik dostępu administratorów

    

Monitorowanie sieci

Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych 
pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)

    

Liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.     

Działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika 
zdarzeń

    

Liczniki SNMP v1/2/3 (transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom 
tonera itp.),

    

Pułapki SNMP     

Routery i switche: mapowanie portów     

Dystrybucja plików z wykorzystaniem WMI     

Kompilator plików MIB     

Alarmowanie i raporty

Alarmy zdarzenie-akcja (np. gdy ważne parametry znajdą się poza zakresem zdefi niowanym 
przez użytkownika)

    

Powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart 
komputera itp.)

    

Raporty (dla użytkownika, urządzenia, oddziału, mapy sieci lub całego atlasu)     

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Lista aplikacji oraz aktualizacji Windows na pojedynczej stacji roboczej (rejestr)     

Lista aplikacji oraz aktualizacji Windows na pojedynczej stacji roboczej (skan dysków)     

Numery seryjne (klucze) oprogramowania     

Informacje o plikach wykonywalnych i wpisach rejestrowych na stacji roboczej     

Informacje o plikach multimedialnych (mp3, avi itp.) oraz archiwach zip i ich metadanych (tytuł 
i autor utworu, zawartość pliku zip)

    

Ogólne informacje o sprzęcie stacji roboczej     

Szczegółowe informacje o sprzęcie stacji roboczej (model, płyta, procesor, pamięć, napędy, 
karty itp.)

    

Informacje systemowe (komendy startowe, konta użytkowników, foldery udostępnione, 
informacje SMART itp.)

    

Audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania     

Baza wzorców oprogramowania     

Zarządzanie licencjami     

Historia zmian sprzętu i oprogramowania     

Środki Trwałe: baza ewidencji majątku IT (defi niowanie własnych typów środków, ich atrybutów 
oraz wartości, załączniki, import danych z pliku CSV)

    

Alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych     

Skaner inwentaryzacji offline     

Skanowanie i drukowanie kodów kreskowych oraz QR     

Aplikacja dla systemu Android umożliwiająca "spis z natury" na bazie kodów kreskowych 
(możliwość archiwizacji i porównywania audytów środków trwałych)

    

Przegląd funkcjonalności modułów

Funkcje Network Inventory Users HelpDesk DataGuard

PROnVision7.5
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Monitorowanie aktywności użytkowników

Ogólne informacje o aktywności użytkownika     

Szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)     

Użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie, czyli całkowity czas działania aplikacji oraz czas 
faktycznego używania jej przez użytkownika)

    

Blokowanie uruchamianych aplikacji     

Odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, ilość i czas wizyt)     

Blokowanie stron WWW     

Wydruki: audyt (per: drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków     

Wysłane i odebrane wiadomości e-mail (nagłówki)     

Użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy (wchodzący 
i wychodzący, lokalny i internetowy)

    

Statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)     

Zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika "ekran po ekranie")     

Pomoc użytkownikom sieci

Baza zgłoszeń serwisowych     

Tworzenie zgłoszeń i zarządzanie zgłoszeniami (przypisywanie do administratorów 
z powiadamianiem e-mail)

    

Komentarze i załączniki w zgłoszeniach     

Zrzuty ekranowe w zgłoszeniach     

Wewnętrzny komunikator (czat)     

Komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym obowiązkowym 
potwierdzeniem odczytu

    

Statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)     

Zdalny dostęp do komputerów (pracownik, jak i administrator widzą ten sam ekran) 
z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę

    

Zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (jeśli komputer jest wyłączony podczas 
uruchamiania dystrybucji, dojdzie ona do skutku po jego uruchomieniu)

    

Integracja bazy użytkowników z Active Directory     

Kontrola dostępu do urządzeń i nośników danych

Urządzenia podłączone do danego komputera     

Lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci     

Audyt (historia) podłączeń oraz operacji na urządzeniach przenośnych     

Zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów 
i użytkowników (np. autoryzowanie fi rmowych szyfrowanych pendrive’ów, a blokowanie 
pendrive'ów prywatnych pracowników)

    

Centralna konfi guracja poprzez ustawienie reguł (polityk) dla całej sieci, dla wybranych map 
sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory

    

Integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory     

Alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu 
mobilnym

    

Inne

Agent na Windows     

Agent na Linux, UNIX, Mac OS X     

Ochrona agenta przed usunięciem     

Axence netTools     

Funkcje Network Inventory Users HelpDesk DataGuard



Co mówią nasi Klienci i Partnerzy?
 „Administratorzy uzyskali możliwość wykrywania istniejących urządzeń, 
diagnozowania problemów występujących w infrastrukturze sieciowej. Zdobyli 
ponadto satysfakcjonującą wiedzę w zakresie oprogramowania instalowanego 
przez użytkowników. Co najważniejsze – mogą eliminować nieautoryzowane 
rekonfiguracje lub nieautoryzowane urządzenia.” 

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.

„Z uwagi na bardzo dobry naszym zdaniem stosunek jakości do ceny 
rekomendujemy ten system każdej firmie potrzebującej sprawnego 
i  funkcjonalnego narzędzia do codziennego monitoringu sieci.” 

Mazovia Bank Spółdzielczy, Góra Kalwaria

„O podjęciu decyzji zakupu tego specjalistycznego oprogramowania zadecydowały 
pozytywne opinie innych administratorów pracujących w sądownictwie. Mnogość 
funkcji i przezroczystość obsługi zaskakują swoją prostotą.” 

Sąd Rejonowy, Olecko

„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 również ekonomiczne. Co więcej, licencje na Axence nVision są bezterminowe, 
a przedłużenie tzw. Service Agreementu nie jest obligatoryjne i niezbędne do 
tego, aby efektywnie korzystać z programu. Jest to więc ciekawa opcja dla tych, 
którzy chcą kupić zaawansowane technologiczne i skuteczne rozwiązanie do 
zarządzania siecią w myśl zasady value for money.”

Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Nowy Tomyśl

 „System nVision firmy Axence jest najważniejszym rozwiązaniem tego 
typu na polskim rynku. W pełni odpowiada na potrzeby Klientów - zarówno 
administratorów, jak i kierownictwa - dostarczając narzędzia ułatwiające 
zarządzanie i monitorowanie środowiskiem informatycznym. Klienci doceniają 
firmę Axence za stały rozwój aplikacji i dostosowywanie jej do wymogów rynku.” 

Vida, Katowice

Produkt Roku 2012  
i 2013 magazynu  
“IT Professional”

10 „Złotych Bitów” 
dla najlepszego 
rozwiązania na 
Konferencjach 
GigaCon

CEE Microsoft 
„Networking 
Infrastructure Solution 
of the Year 2008”

Wyróżnienie 
w Konkursie Microsoft 
Polska na Aplikację 
Roku 2008

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na axence.net

Dział Handlowy:
tel. +48 (12) 426 40 35
fax +48 (12) 426 40 36
email: sprzedaz@axence.pl

Pomoc Techniczna:
tel. +48 (12) 376 84 12
email: pomoc@axence.pl

Adres korespondencyjny:
Axence Sp. z o.o. Sp. k.
Chodkiewicza 10/7a, 
31-532 Kraków
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