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SYNERGIA PIĘCIU MODUŁÓW
Bezpieczeństwo danych i sprawność sieci teleinformatycznej 



NETWORK
Monitorowanie sieci



PROAKTYWNE MONITOROWANIE SIECI

Szybka i konkretna informacja o problemie

Skraca czas przestoju i ogranicza straty

Lepsza wydajność procesów biznesowych

Kompletna wiedza o stanie działania serwisów

Zawsze aktualne dane o wydajności

Rozbudowany system alarmów  i akcje korekcyjne

Interaktywne mapy sieci, raporty

„Network zaprezentował w pełni naszą rozległą sieć. Monitorujemy na bieżąco zachowanie urządzeń (…) 

mamy stworzone powiadomienia dla różnego typu sytuacji.” 

- Zakład Opieki Zdrowotnej Medical



KOSZTOWNE PRZESTOJE

Tak często bywa….



KOSZTOWNE PRZESTOJE

Tak powinno być!





INVENTORY
Audyt sprzętu i oprogramowania



AUDYT SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Kompleksowa kontrola nad infrastrukturą

Optymalizacja posiadanych licencji 

Pełna lista zainstalowanego/używanego oprogramowania

Historia aktywności, alarmy o zmianach

Pełna baza ewidencji zasobów IT

Spełnienie wymogów np.  Rek. D KNF, ISO 27001 

„Najbardziej odczuwalną zmianą  po wdrożeniu nVision jest oszczędność czasu osiągnięta dzięki 

zautomatyzowaniu inwentaryzacji komputerów”  

- Archiwum Państwowe w Katowicach



WYMÓG KONTROLI ZASOBÓW





USERS
Bezpieczeństwo danych
i wydajność pracowników



MONITOROWANIE UŻYTKOWNIKÓW

Definiowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa

Blokowanie niepożądanych zachowań, aplikacji i witryn WWW

Optymalizacja organizacji pracy

Minimalizacja cyberslackingu i wzrost wydajności

Możliwości informatyki śledczej

„Poprzez  odpowiednią  konfigurację  systemu spełnione są polityki bezpieczeństwa zawarte w 

Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Nastąpił również wzrost dyscypliny korzystania z 

zasobów Internetowych wśród pracowników oraz kultura zgłaszania i realizacji usług IT” 

- Urząd Miasta Piotrków Trybunalski



INFORMATYKA ŚLEDCZA

MAM ZA DUŻO 
OBOWIĄZKÓW!





HELPDESK
System zgłoszeń, czat

zdalna pomoc



OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKÓW

Oszczędność czasu działu IT

Lepsza komunikacje  i organizacja pracy IT

Zdalna dystrybucja plików

Baza wiedzy dla użytkowników

Automatyzacje, planowanie zastępstw

Rozbudowany system raportów i alarmów

„Szacuje, iż tylko ta jedna funkcja zaoszczędziła mi do 44 godzin w ciągu ostatniego miesiąca”
- YMCA, USA



AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE ZGŁOSZEŃ

Tak często bywa….



AUTOMATYCZNE PRZYDZIELANIE ZGŁOSZEŃ

Tak powinno być!





DATAGUARD
Ochrona danych

przed wyniesieniem



BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Ograniczenie ryzyka wycieku danych

Zabezpieczanie przed wirusami instalującymi się automatycznie z  

pendrive’ów lub dysków 

Audyt operacji na urządzeniach przenośnych

Zarządzanie prawami dostępu

„Dzięki DataGuard możliwe jest definiowanie prawa dostępu do nośnika dla poszczególnych 
użytkowników”
- Bank Spółdzielczy w Raciążu



MONITOROWANIE NOŚNIKÓW WSPÓŁDZIELNONYCH

Tak często bywa….



MONITOROWANIE NOŚNIKÓW WSPÓŁDZIELNONYCH

Tak powinno być!





AXENCE 
LIDER ZARZĄDZANIA IT

dynamiczny 
wzrost sprzedaży

3500+ 
stałych klientów

globalny
zasięg

na rynku 
od 2005 roku

laureat
branżowych nagród



Zaufali nam:



ZAPRASZAM
DO ROZMOWY

Marcin Matuszewski
marcin.matuszewski@axence.net


