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DLA TWOJEGO BIZNESU
Jak możemy pomóc?

Oszczędź do kilku milionów złotych 
rocznie na przestojach.
Wdrożenie oprogramowania do zarządzania IT 
pozwala zminimalizować awarie infrastruktury o 65%. 
Źródło: IDC

Zmniejsz roczny budżet na licencje 
i wsparcie nawet o 20%. 
Co piąta zakupiona licencja nie jest wykorzystywana. 
Jedna sieć to nawet kilka tysięcy zbędnych aplikacji. 
Ile możesz oszczędzić? 
Rozlewnia X: 19,5 mln zł. 
Spółka Y z branży edukacyjnej: 17,8 mln zł. 
Źródło: Deloitte

Nie przepłacaj za druk. 
Właściwe zarządzanie kosztami wydruku w firmie 
średniej wielkości to 39 tys. zł rocznie w kieszeni.
Źródło: KPMG/WP Money

Zwiększ wydajność pracy nawet 
o kilkadziesiąt procent i zabezpiecz 
sieć przed hakerami. 
280 tys. zł rocznie kosztuje czas spędzony przez 
pracowników na portalach niezwiązanych z pracą, 
które dodatkowo mogą stać się bramą do ataku        
na firmową sieć. 
Źródło: SAPS

Zyskaj dodatkowy czas specjalistów.
Pomoc techniczna, jaką można zaoferować przy 
użyciu tego oprogramowania ma rewolucyjny 
charakter. Szacuję, że tylko ta jedna funkcja 
oszczędziła mi w ciągu miesiąca 44 godziny pracy. 
Źródło: case study YMCA

Sprawnie działająca sieć komputerowa to podstawa stabilnego działania i rozwoju każdego 
biznesu. Nawet najdrobniejsza awaria czy wyciek danych to duże koszty, których można 
uniknąć. Zobacz ile możesz zyskać już dziś z oprogramowaniem Axence nVision®.

AXENCE nVISION® TO TWÓJ 
NOWY MENADŻER. 
JEGO ZATRUDNIENIE:

• obniży aktualne koszty prowadzenia działalności,

• dostarczy wiedzy, dzięki której zarobisz więcej,

• pomoże monitorować i zarządzać wieloma      
procesami jednocześnie,

• uczyni pracę działu IT łatwiejszą i szybszą.
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Network 
• pełne monitorowanie infrastruktury IT bez 

limitu urządzeń sieciowych, 
• łatwiejsze zapobieganie awariom,
• mniejsze ryzyko kosztownych przestojów,
• szybszy czas reakcji na zdarzenia.Dobrze wiesz, że utracone korzyści to także koszty.  

W IT ryzyko potencjalnych strat jest równie wysokie, 
co nieprzewidywalne, gdy brak odpowiednich 
narzędzi. Axence nVision® to rozwiązanie, które 
pozwoli zoptymalizować koszty oraz przewidywać 
i minimalizować drogie przestoje. W jednym pakiecie 
Twój biznes otrzymuje niezbędne funkcje dla pięciu 
różnych obszarów IT.

Inventory 

• wiedza na temat nielegalnego 
oprogramowania w firmie,

• duże oszczędności przy zakupach licencji,
• szybka inwentaryzacja zasobów dzięki 

aplikacji mobilnej,
• pomoc dla księgowości (ewidencja środków 

trwałych).

Users
• monitorowanie aktywności użytkowników, 
• wykrycie nieautoryzowanych działań 

pracowników, 
• optymalizacja kosztu wydruków,
• zwiększenie wydajności pracy.

HelpDesk
• automatyzacja pomocy technicznej,
• większa efektywność działu IT,
• oszczędność czasu i zasobów.

DataGuard
• ochrona know-how firmy przed wyciekiem,
• zarządzanie dostępem do strategicznych 

danych,
• kontrola nad urządzeniami zewnętrznymi 

przynoszonymi do pracy (telefony, karty 
pamięci, dyski przenośne).

Axence nVision® wyznacza standard na rynku 
oprogramowania do zarządzania IT. Zaufali nam 
liderzy swoich branż: Żabka, ArcelorMittal, Bombardier 
Transportation oraz ponad 1000 innych firm i instytucji. 

Podejmij właściwą decyzję biznesową już dziś.

 +48 12 426 40 35               sales@axence.net

5 MODUŁÓW 
Axence nVision®

Ogromne możliwości 
dla każdego biznesu.

DODATKOWE BENEFITY:

• wieczysta licencja, za którą płacisz tylko raz,

• brak konieczności zakupu dodatkowych 
komponentów (baza danych, czytniki kodów 
kreskowych),

• łatwe, szybkie i tanie wdrożenie 

niewymagające wsparcia integratora,

• wydajność i skalowalność.


