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6 МОДУЛА ПРЕДОСТАВЯТ ЦЯЛОСТНО 
РЕШЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ ВИ

NETWORK
Когато трябва да наблюдавате наличните устройства в мрежата ви и искате 
предварително да сте информирани за възможни повреди в нея.

INVENTORY
Когато имате нужда от пълен списък с инсталирания софтуер, управление на лицензите, 
записи на дълготрайните активи, автоматизация на компютърния инвентар.

USERS
Когато искате да предотвратите проблеми, свързани със сигурността на фирмените 
данни и се стремите към ефективно управление на потребителския достъп и 
авторизации.

HELPDESK
Когато искате да управлявате заявките от служителите си, лесно да им отговаряте 
и да им осигурите отдалечена помощ.

DATAGUARD
Когато искате да подобрите нивото на сигурност в организацията си, чрез защита срещу 
изтичане на данни и заразяване на мрежата чрез флаш памет устройства и да създадете 
политики за сигурността на носителите за съхранение на данни.

SMARTTIME
Когато искате да разберете кои дейности на служителите и екипите ви отнемат 
най-много време и искате да оптимизирате ефективността на ключови етапи от 
работния процес.

ADMINCENTER
Когато искате да създадете свои собствени табла с ключови събития и параметри на ИТ 
мрежата и да гледате редовно обновявани данни на големи екрани и проектори. 

НОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ, 
ДОСТЪПНИ ЗА ВСИЧКИ 

NETWORK
Наблюдение на мрежовите 

устройства

INVENTORY
Списък с използвания
хардуер и софтуер

USERS
Сигурност на данните и 
управление на служителите

HELPDESK
Управление на заявки,

отдалечена помощ
и чат стая

DATAGUARD
Защита на данните 

срещу изтичане

10 АГЕНТА НА NVISION ПОЛУЧАВАТ 
ВСИЧКИ МОДУЛИ БЕЗПЛАТНО

SMARTTIME
Управление на времето и измерване 

дейността на служителите

ADMINCENTER
ИТ управление и център за 
информационна сигурност

AXENCE NVISION® ПРЕДОСТАВЯ СИГУРНОСТ И 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗПЛАТЕН МОДУЛ NETWORK



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ AXENCE, ЛИДЕР В ИТ УПРАВЛЕНИЕТО

ДИНАМИЧЕН
растеж

ГЛОБАЛНО
присъствие

НАД 16
години на пазара

НАД 3 500
редовни клиенти

ЧИТАТЕЛИТЕ НА IT PROFESSIONAL ИЗБРАХА NVISION®

ЗА ПРОДУКТ НА ГОДИНАТА ЗА СЕДМИ ПЪТ

ПО-НИСКИ РАЗХОДИ  
Откриване на излишни софтуерни лицензи и 
предотвратяване на скъпоструващи прекъсвания.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА 
Визуализация на всички мрежови ресурси чрез 
карти и атласи.

ПО-ДОБРА СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Защита на данни от ключово значение за 
компанията с цел предотвратяване изтичане на 
информация.

ПОДГОТВЕНИ ЗА GDPR
Механизмите, които nVision използва, гарантират 
спазването на правилата на GDPR и намаляват 
риска от санкции.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МРЕЖОВИ 
ПРЕКЪСВАНИЯ
Наблюдението на мрежовите устройства 
съкращава времето за справяне с инциденти.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС
Подредете организационната структура и 
създайте политика за употреба на интернет и 
достъп до приложения.

ЕДИН ИНСТРУМЕНТ ВМЕСТО МНОГО
Всички ресурси и системи на едно място без да се 
налага да използвате няколко приложения и да 
правите допълнителни разходи.

СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ
Визуализацията на мрежата чрез карти ускорява 
откриването на работните станции/устройства.

ПРЕДИМСТВАТА НА AXENCE NVISION®

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ, КОГАТО ВНЕДРИТЕ NVISION В МРЕЖАТА СИ?ЗАЩО СМЕ ТОЛКОВА СПЕЦИАЛНИ?

НАДЕЖДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ДЕЙНОСТТА  
Мениджърите получават достъп до информация 
за дейността на служителите и екипите си с цел 
по-ефективна организация на работното време и 
завършване на поставените цели.

ПО-ИНФОРМИРАНИ СЛУЖИТЕЛИ 
Въвеждането на политики за употребата 
на приложения и достъп до показателите 
за дейността подобрява информираността 
на служителите за сигурността и задачите, 
изискващи повече внимание.

ИВАН ТАНЕВ
ДИРЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Axence nVision® ни помага в ежедневната работа по мониторинг и управление на ИТ ресурсите ни.



NETWORK

83% от бизнеса имат някаква форма на наблюдение на събитията (24/7).
The 2020 State of Security Operations, Forrester 

70% от мрежовите задачи на центъра за данни се изпълняват ръчно, което 
увеличава времето, разходите и вероятността от грешки и намалява гъвкавостта.
Gartner 

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • предотвратяване на скъпоструващи прекъсвания чрез откриване на потенциални 

причини за повреди
 • по-висока производителност на бизнес процесите благодарение на детайлна 

информация за протичането на ключови услуги
 • спестява време – прозрачни отчети, достъпни веднага.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МРЕЖОВИТЕ УСТРОЙСТВА

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 •  сканиране на мрежата, откриване на устройства и TCP/IP 
услуги

 •  интерактивни карти на мрежата, карти на потребителите/
клоновете, интелигентни карти

 •  възможност за работа на много администратори 
едновременно, управление на авторизираните процеси и 
права за достъп

 • TCP/IP услуги: време за реакция и точност, статистика 
за получените/загубените пакети (ping, SMB, HTTP, POP3, 
SNMP, IMAP, SQL и др.)

 • датчици за инструменти на Windows за управление: 
натоварване на централния процесор, използвана памет, 
използвано дисково пространство, мрежови пренос и др.

 •  производителност на Windows: промени в статуса на 
програмата (стартиране, спиране, рестартиране), регистър 
на събитията

 • разпределяне на файлове чрез инструментите на Windows 
за управление

 •  датчици за SNMP v1/2/3 (напр. мрежови пренос, 
температура, влажност, електрическо напрежение, ниво на 
тонера и др.)

 •  компилатор на MIB файлове
 • поддръжка на SNMP капани
 •  рутери и суичове: пренасочване на портовете
 •  поддръжка на syslog съобщения
 •  предупредителни съобщения за събития и действия
 •  предупредителни съобщения (на десктопа, чрез имейл, 

чрез SMS) и коригиращи действия (включване на 
програма, рестартиране на устройството и др.)

 •  отчети (за устройства, клонове, избрани карти или цялата 
мрежа)

 •  наблюдение на списък с Windows услуги
 • поддръжка на методи за криптиране AES, DES и 3DES за 

SNMPv3.

СИМЕОН ПЕТКОВ РЪКОВОДИТЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”, УМБАЛ „СОФИЯМЕД” 

ИВО ЛЮБЕНОВ ИТ ДИРЕКТОР, ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

Axence nVision ни осигури мониторинг и управление на ИТ активите ни по един бърз и надежден начин.

Софтуерът Axence nVision® предоставя незаменима помощ в ежедневната ни дейност по управление 
на ИТ инфраструктурата ни. Помага ни с мрежовото наблюдение, управлението на лицензите и 
дълготрайните ИТ активи. Най-забележимата промяна, която настъпи след внедряването на софтуера, 
е времето, спестено чрез автоматизацията на инвентаризацията на компютърните системи.



$359 милиарда  долара разходи по целия свят заради злонамерен софтуер от нелицензиран 
софтуер.
Global Software Survey, BSA

$19. 5 милиарда долара от нелицензиран софтуер в Северна Америка и Западна Европа.
Global Software Survey, BSA

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • пълен контрол върху най-голямата ИТ инфраструктура
 • по-ниски разходи на ИТ отделите благодарение на възможността за откриване на 

излишни лицензи (за неизползван софтуер)
 • пълен списък с инсталирания/използвания софтуер с цел избягване на глоби.

INVENTORY
ХАРДУЕРЕН И СОФТУЕРЕН ОДИТ

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 • отдалечен достъп до файловия мениджър с включена 
опция за изтриване на потребителски файлове

 • списък с приложенията и Windows ъпдейтите, достъпни 
на отделните работни станции (регистър, сканиране на 
дисковете)

 • информация за записи в регистъра, изпълними файлове, 
мултимедийни файлове, ZIP архиви и файлови метаданни 
на всяка работна станция 

 • подробна хардуерна конфигурация на конкретна работна 
станция

 • системна информация (команди за стартиране, 
потребителски акаунти, споделени папки, SMART 
(технология за самонаблюдение, анализ и отчитане) 
информация

 • одит на хардуера и софтуера – история на хардуерните и 
софтуерните промени

ВИКТОР СТАНЕВ
ДИРЕКТОР „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

Благодарение на Axence nVision в рамките на минути извършваме хардуерен и софтуерен одит и 
получаваме пълен списък с активите ни и инсталирания софтуер. Наблюдаваме устройствата в мрежата 
и получаваме нотификация за евентуални промени в състоянието им – хардуер или софтуер

 • управление на инсталацията/деинсталацията на софтуера 
чрез MSI мениджър.

 • история на хардуерните и софтуерните промени
 • база данни с ИТ активите (определяне на собствени 

видове активи, техните имена и стойности, прикачени 
файлове, импортиране на данни от CVS файлове) 

 • предупредителни съобщения: инсталация на софтуер, 
промяна в хардуерните ресурси

 • списък с кодове за достъп за софтуер на Microsoft
 • Android приложение, което позволява физическа 

инвентаризация чрез QR кодове
 • архивиране и сравнение на одитите 
 • наблюдение на планираните Windows задачи.



65% от американските организации са преживели успешни фишинг атаки през миналата 
година (55% средно в световен мащаб). 
2020 State Of the Phish 

58% от ИТ специалистите казват, че служителите пренебрегват насоките и политиките за 
киберсигурност. 
2020 Cyber Threats Report, Netwrix 

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • подобряване на фирмената сигурност: блокиране на опасни уеб домейни, за да не бъдат 

отворени случайно и да се избегне заразяване със зловреден софтуер
 • по-ефективна политика за сигурността благодарение на управлението на достъпа, 

авторизирани процеси и наблюдение на дейностите, възложени на конкретен служител, а 
не компютъра, на който работи 

 • минимизиране на дейностите, които служителите извършват на работните си компютри и 
не са свързани с работата им, и подобряване на производителността на служителите.

USERS
СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 • цялостно управление на потребителите, базирано на групи 
и политики за сигурност 

 • данните се събират и предназначават за конкретен 
потребител, така че всички права за достъп, авторизирани 
процеси, политики за приложенията, сайтовете и 
наблюдението да се прилагат автоматично независимо от 
компютъра, на който той работи

 • информация за устройството, на което конкретна дейност 
е била извършена 

 • блокиране на сайтове 
 • блокиране на активирани приложения
 • пълна интеграция с активната директория
 • използвани приложения (активно и пасивно)
 • посетени сайтове (заглавия и адреси, брой и час на 

посещенията)

ЛЮДМИЛ ТАСКОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР, ДЕСПРЕД

Софтуерът nVision въведе ред в организационната структура от момента, в който го внедрихме. Всички 
ресурси и системи са събрани на едно място и няма нужда да използваме други приложения, което е и 
най-голямото му предимство.

 • разпечатване на одити (принтер, потребител, компютър), 
разходи за разпечатване 

 • употреба на интернет връзката: мрежов трафик, генериран 
от потребителите 

 • отдалечен статичен изглед на десктопа на потребителите 
(без достъп) 

 • снимка на екрана (история на работата на потребителите 
чрез серия от снимки)

 • наблюдение на имейл кореспонденцията (заглавия) срещу 
фишинг атаки

 • подробна информация за продължителността на 
работните дейности (час на започване и приключване на 
дейностите и почивките).



40 часа загубена производителност от служителите годишно могат да бъдат възстановени 
благодарение на добре организираната ИТ поддръжка. 
The Experience 2020, Nexthink 

79% от анкетираните се съгласиха, че когато не се отчитат ИТ проблемите, това винаги води 
до по-големи проблеми.
The Experience 2020, Nexthink

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • по-ниски разходи за техническа помощ и спестяване времето на ИТ екипите
 • по-добра комуникация между администраторите и потребителите (групова и 

индивидуална комуникация)
 • по-малко скъпоструващи прекъсвания и по-висока производителност на служителите
 • ефективно изпращане на важна информация – съобщения до потребителите с включена 

опция за потвърждение, че са прочетени
 • образователен компонент – служителите изграждат база от знания.

HELPDESK
СИСТЕМА ЗА ИЗВЕСТИЯ, ЧАТ СТАЯ И ОТДАЛЕЧЕНА ПОМОЩ

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 • създаване и управление на заявки за обслужване на 
проблеми (възлагане на администраторите)  

 • коментари, снимка на екрана и прикачени файлове към 
заявките 

 • управление на видимостта на отделните заявки; определяне 
на правила за това кой може да ги преглежда

 • създаване на персонализирани полета, свързани с 
избраната категория заявка 

 • автоматизация, базирана на предположение: условие » 
действие 

 • определяне на заместници при възлагането на заявките
 • модерна отчетна система  
 • изглед на известията и заявките, обновяван в реално време  
 • база данни със заявките, достъпна чрез модерна система 

за търсене  
 • база от знания, включваща теми, разделени на категории 

и възможност за прикачване на изображения и YouTube 
видеа

 • приятен и интуитивен уеб интерфейс  
 • вътрешна система за незабавни съобщения (чат) в опция 

за предоставяне на разрешения, изпращане на файлове и 
създаване на групов чат

 • съобщения, изпратени до потребители/устройства 
с включена избираема/задължителна опция за 
потвърждение, че са получени  

 • отдалечен достъп до устройства с включена опция за 
блокиране на мишка/клавиатура

 • двупосочно споделяне на файлове   
 • управление на Windows процеси чрез информационен 

прозорец    
 • разпределение на файлове и активни задачи (отдалечено 

инсталиране на софтуер)  
 • обработка на заявки, изпратени на имейл адрес 
 • интеграция на потребителската база данни с активната 

директория.

ТОДОР ЧОБАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, ИВЕНТСИС ЕООД

С модул HELP DESK управляваме регистрираните ИТ проблеми от служителите, като им отговаряме 
бързо и лесно. Осигуряваме и отдалечена помощ, чрез вградения чат или remote desktop.



1,000+ чувствителни файлове са отворени към всеки служител в почти две трети от 
компаниите.
2021 Data Risk Report, Varonis

$8.68 милиона долара - е средната обща цена от пробива на данни в организация в САЩ.  
Cost of a Data Breach Report 2020, IBM 

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • по-малък риск от изтичане на стратегически данни чрез преносими устройства за масово 

съхранение и мобилни устройства
 • спестено време и пари за възстановяване на изгубените данни
 • защита на мрежата на компанията срещу вируси, които се инсталират автоматично при 

употреба на флаш памет устройства или външен хард диск.

DATAGUARD
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СРЕЩУ ИЗТИЧАНЕ

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 • автоматично стартиране на наблюдение по подразбиране 
и политика на сигурност за отделните потребители

 • списък с всички устройства, свързани с компютри, които 
са част от мрежата

 • одит (история) на свързаните устройства и операциите, 
извършвани на преносими устройства и дисковете, 
споделени в мрежата

 • управление на правата за достъп (запазване, пускане, 
визуализация), свързани с устройства, компютри и 
потребители

 • централна конфигурация: създаване на правила, валидни 
за цялата мрежа, за избрани мрежови карти и за групи и 
потребители на активната директория

 • интеграция на базата данни на потребителската и 
груповата база данни с активната директория

 • предупредителни съобщения: свързване/прекъсване на 
връзката на мобилно устройство, операции с файлове чрез 
мобилно устройство

 • възможност за изтриване на несъществуващи/
премахнати носители на данни (напр. флаш памет 
устройства) 

 • предупредителни съобщения за свързани външни 
устройства (без да са обозначени като разрешен носител)

 • одит на файлови операции в локални потребителски 
директории.

ДИМИТАР ДИМИТРОВ, „ПРОКУРИСТ”, ЗД ЕВРОИНС АД   

Една от причините да изберем Axence nVision, е че всички функции са обединени в една програма с 
единна база данни. За да получим същия обхват от услуги, ще е необходимо да ползваме поне 7 други 
софтуерни продукта. 



60% от работното време на служителя или дори по-малко се изразходва продуктивно.  
Atlassian  

ПРЕДИМСТВА НА МОДУЛА:
 • прекратяване на неефективни дейности извършвани от служителите и намаляване на 

времето за завършване на основни задачи и проекти
 • по-добра комуникация с мениджърите на компанията благодарение на незабавния достъп 

до важни данни без намесата на ИТ отдела
 • незабавен достъп до статистиката на извършената работа за всеки период от време и 

по-добра информираност за собствената ефективност
 • откриване на най-времеемките онлайн дейности, които разсейват вниманието и имат 

неблагоприятно влияние върху продуктивността на служителите и екипите.

SMARTTIME
УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И ИЗМЕРВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

61% от служителите разпознават социалните медии като водещо разсейване.  
Statista Research Department 2020 

ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА МОДУЛА:

 • достъп до статистиката на дейността за избран ден    
 • достъп на мениджърите до показателите на дейността на 

служителите и избрани екипи  
 • проверяване на времето, прекарано на и далече от 

компютъра 
 • списък с най-популярните сайтове и приложения и брой 

минути, прекарани в тях 
 • индикатор на времето, прекарано в продуктивна, 

непродуктивна работа и работа без ефект
 • списък с всички приложения, използвани от даден 

служител през определен период от време 
 • възможност за разделяне на служителите на групи и 

измерване на ефективността на цели екипи 

БАРТОЛОМЕЙ ЧЕРНЕЦКИ – ИТ ДИРЕКТОР, VOTUM S.A

Възможностите, които модулът предоставя, отговарят на нуждите ни. nVision не само е жизненоважен 
инструмент за всеки ИТ администратор, но и предоставя важна информация за ежедневната дейност на 
мениджърите и служителите на компанията. Благодарение на него не е необходимо ИТ служителите да 
изготвят отчети. Отсега нататък компанията ще има лесен достъп до данни и прозрачни показатели.

 • независимо определяне на дейностите като „продуктивни“, 
„непродуктивни“ и „без ефект“

 • добавяне на изключения за отделни групи
 • списък с данните за контакт на служители с включена 

вградена система за търсене  
 • определяне на долната граница на продуктивността и 

горната граница на непродуктивността 
 • предупредителни съобщения при надвишаване на горната 

граница на непродуктивността или недостигане на долната 
граница на продуктивността.



280 дни –толкова са нужни на организациите, за да идентифицират и ограничат 
нарушаването на данни. 
Cost Data Breach Report 2020, IBM

ПОЛЗИ ОТ ТАЗИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ: 
 • бърза реакция на инциденти, видими на едно място в резултат на жив достъп до всички 

най-важни данни от мрежата на компанията
 • пълна свобода на конфигуриране чрез създаване на неограничен брой персонализирани 

табла за управление в зависимост от вашите нужди и предпочитания
 • високо качество на представяне на данни, благодарение на интерактивни диаграми, 

таблици и възможност за показване на информация на големи екрани (проектори и 
екрани на телевизори), включително възможност за избор на тъмен или светъл режим

ARTUR WICHLIŃSKI – РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ, COOPERATIVE BANK 

AdminCenter поддържа работата на администраторите, като възможността за стартирането му в браузъра 
е огромно предимство. Приложените механизми за представяне на данни са перфектни за позициите за 
наблюдение. Администраторите могат да виждат какво се случва в работните станции в реално време, 
което прави управлението много лесно. „Черешката на тортата“ е интуитивният начин за изграждане 
на свои собствени табла в системата. Предимствата на UX (User Experience - дизайн на потребителско 
изживяване), на това решение също трябва да бъдат споменати. Можете ясно да видите как Axence            
nVision® се развива и променя в отговор на бизнес нуждите. 

ADMINCENTER
ИТ КОМУНИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА СИГУРНОСТ 

72% от организациите вярват, че SOC (Център за оперативна сигурност) е ключов елемент 
при създаването на стратегия за киберсигурност. 
Improving the Effectiveness of the Security Operations Center, Ponemon Institute

НАЛИЧНИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:  
 • От Network модула: Броячи на производителност, сигнали и отговори от TCP/IP услуги
 • От модула Inventory: Промени в хардуерната конфигурация за устройства с агенти, Промени в 

конфигурацията на приложенията за устройства с агенти, Сигнали за активи
 • От модул Users: Статистика за разпечатки, Статистика за използване на приложения, Уеб активност
 • От модула HelpDesk: Статистика за обработка на заявки, Списък на последните необработени заявки, 

Списък на най-старите необработени заявки
 • От модула DataGuard: Наскоро свързан външен носител, Последни файлови операции
 • От модула SmartTime: Групова производителност, Статистика за непродуктивното времето.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 • адаптивни приспособления, управление на размерите на приспособленията  
 • добавяне и управление на неограничен брой табла
 • автоматично опресняване на таблата
 • показване на табла в тъмен режим - Споделяне на табла в режим само за четене 
 • управление на администраторски разрешения за функционалностите на Admin-

Center



CASE
STUDY

Всички важни данни на едно място с лесен 
за управление и лесен за използване 
интерфейс 
Колеж „Джордж Браун“ за приложни изкуства и технологии е 
публичен, напълно акредитиран колеж в Торонто (Канада). 

Август 2018 г.   Network Inventory Users HelpDesk DataGuard

ВНЕДРЯВАНЕ 

изискване за редовно актуализиран и разработван 
софтуер с надеждна поддръжка 

намиране на софтуер, който е достъпен и 
има приятен UX (User Experience - дизайн на 
потребителско изживяване), така че да бъде лесно 
разбираем от новите потребители в колежа 

необходимост от незабавно събиране на важни 
данни от мрежата 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

бърза и лесна инсталация

процесът на внедряване е сравнително прост и 
интуитивен 

Администраторите събират ценни данни за кратко 
време без сложна конфигурация

nVision остава лек и лесен за управление

софтуерът включва много мощни функции и важни 
интеграции, като система за издаване на заявки за 
проблеми и управление на активи

ПОСТИГНАТИ ПОЛЗИ 

●●

●

●

●

●

●

●

 логове от устройства

измерване на производителността за голям обем от устройства

мониторинг на връзките

Независимо от популярността си, повечето организации са зависими от техните локални мрежи, които 
са жизненоважни за бизнеса, критично важно е да се гарантира, че администраторите могат да събират   
надеждна информация за производителността, вината или информацията за грешките. 

Много е важно да се гарантира, че администраторите могат да продължат активно да поддържат и 
надграждат мрежата, за да поддържат потребителите. 

В допълнение, студентите на „Джордж Браун“ научават как се управлява Център за мрежови операции (NOC), 
как заявките за проблеми и базата от знания могат да помогнат на операторите и мениджърите да осигурят 
стабилност, устойчивост и сигурност в корпоративните мрежи, как да разделят отговорностите на NOC за 
ефективност и сигурност и как да разрешат достъп за управление за преглед на дневници и отчети. 

JORGE OLENEWA, ПРОФЕСОР ПО МРЕЖОВИ И БЕЗЖИЧНИ КОМУНИКАЦИИ НА ДАННИ, КОЛЕЖ „ДЖОРДЖ БРАУН“

Axence nVision® разполага с точното количество функции и функционалности. Инсталацията е бърза и 
лесна, основната конфигурация и менютата следват логична последователност и са интуитивни. Според 
моя опит, внедрявайки мрежово управление, администраторите на nVision могат да го накарат да работи 
и да събира ценни данни за кратко време, дори преди да внедрят прагове и аларми. В резултат на това 
процесът на внедряване на nVision може да бъде сравнително гладък, обучението може да се проведе на 
няколко етапа, за да се избегне претоварването на персонала на NOC. 

Основен е достъпът до:  



CASE
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Подкрепа за световния производител на 
биофармацевтични продукти 
Northway Biotech е водеща организация за разработки и 
производство (CDMO), подпомагаща световни клиенти, разположени 
във Вилнюс, Литва, ЕС. 

управление и контрол на голяма ИТ мрежа

ефективна защита на компютрите на 
лабораторните устройства и наблюдение на 
локалните сървъри

разполагане с информация в реално време за 
отделните работни станции, както и отдалечен 
достъп до устройствата 

разширен софтуер за отдалечена ИТ поддръжка

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

повишени нива на сигурност на инфраструктурата 
на компанията

подобрена защита за лабораторните устройства 
поради блокирани портове

актуална информация за остарелия софтуер и 
хардуер, идентифициране на областите за подмяна 
на оборудването 

отдалечена поддръжка и по-добро управление на 
приоритетите благодарение на модула HelpDesk

ПОСТИГНАТИ ПОЛЗИ 

●●

●

●

●

●

●

●

2016 г.    1000 работни 
станции 

Network Inventory Users HelpDesk DataGuard

ВНЕДРЯВАНЕ   

възможност за получаване на информация от мрежата и контролните устройства

възможност за блокиране на портове и устройства

функционалността на модула HelpDesk (също за контрол на приоритетите и списъците със задачи в ИТ 
отдела)

 способност за провеждане на одит, ако и когато е необходимо

Нуждите на компания, работеща в биотехнологичната индустрия са специфични. Висококвалифицирания й  
персонал по биохимия, биология и биопроцеси може да изпълнява проекти на всеки етап, от изграждането 
на клетъчна линия и разработване на процеси до производство на cGMP на биофармацевтични продукти. 

ИТ специалистите в NORTHWAY Biotech също виждат ползи от бързата и лесна промяна на правата на 
потребителя. Благодарение на софтуера nVision, мрежата на компанията има надеждна защита в тази 
област. Най-важното е, че компанията е информирана за остарелия софтуер и хардуер. 

GIRMANTAS BOZA - ИТ ИНЖЕНЕР

Софтуерът Axence nVision® е надежден, лесен за използване и с приятен интерфейс. След внедряването, 
инфраструктурата на нашата компания е по-защитена. 

Решаващи фактори за прилагане на Axence nVision® от NORTHWAY Biotech са: 



NVISION СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ:

СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА

ГАРАНЦИОНЕН 
ФОНД
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Повече иформация можете да 
намерите на сайта ни axence.net
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