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Axence nYision'" to zintegrowane rozwiązanie
all-in-one do zarządzania infrastrukturą IT zło
żone z 5 modułów funkcjonalnych. Odpowiada
na kluczowe potrzeby organizacji w tym instytu
cji finansowych w zakresie monitorowania sieci
i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i opro
gramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz
ochrony danych przed wyciekiem. Wyróżnia

się intuicyjnym i przyjaznym interfejsem, roz
budowanym systemem alarmów i raportów
oraz swoją wydajnością. Axence nYision speł
nia wszystkie zdefiniowane wymogi instytucji
finansowych w zakresie zarządzania zasobami
IT, monitorowania użytkowników oraz zabez
pieczania informacji i ochrony przed wycie
kiem. Z rozwiązania Axence nYision szczególnie

chętnie korzystają Banki Spółdzielcze, których
znaczna część posiada kompleksowe rozwiązania
nYision. Jednym z rozwiązań cenionym przez
instytucje finansowe jest moduł DataGuard,
który umożliwia zarządzanie prawami dostępu
do danych i ich ochroną. Kolejnym rozwiąza
niem jest moduł Users, który zapewnia więk
sze bezpieczeństwo i wydajność pracowników.

Subiekt 123 to aplikacja do fakturowania
oraz zarządzania informacją o klientach i to
warach. Wystarczy wejść na stronę www.subiektl23.pl, a następnie zalogować się lub
zarejestrować konto. Umożliwia szybkie wy
stawienie paragonów lub faktur, łatwe zarzą
dzanie usługami i towarami, gromadzenie
informacji o klientach w jednym miejscu czy
dostęp do terminarza należności oraz zobo

wiązań wobec kontrahentów, urzędu skar
bowego i ZUS. Umożliwia generowanie
i przesyłanie JPK Subiekt 123 został zintegro
wany z programami księgowymi InsERT nexo
(Rewizor i Rachmistrz), dzięki czemu doku
menty handlowe mogą od razu trafić w po
staci elektronicznej do biura rachunkowego.
Co więcej biuro rachunkowe, które zakupi
specjalną licencję może udostępniać aplikację

wszystkim swoim klientom.- Wystarczy sko
munikować tę aplikację z naszymi programami
księgowymi InsERT nexo, a wystawione przez
klienta dokumenty pojawiają się w naszych ba
zach po kilkudziesięciu sekundach, gotowe do
dalszego zapisu. Cała operacja jest przy tym
niezwykle bezpieczna, potwierdzona certyfi
katem SSL — mówi Paweł Rychlicki z Biura
Rachunkowego Perfekt w Opolu.

To aplikacja stworzona po to, by ułatwić
pracę działu kadrowo-płacowego oraz wspie
rać pracowników. Uzupełniająca system
SIMPLE.ERP aplikacja zapewnia pracow
nikom szybki dostęp do danych kadrowych
z poziomu urzędzeń mobilnych. Korzystanie
z niej to oszczędność czasu i pieniędzy oraz
większa wydajność. Dzięki bezpośredniemu
połączeniu z systemem SIMPLE.ERP pra

cownicy mają dostęp do aktualnych danych,
a firma zyskuje narzędzie do skutecznej i bez
piecznej (szyfrowanej) komunikacji. Aplikacja
jest w pełni konfigurowalna- daje możliwość
dostosowania zakresu oraz okresu przekazy
wanych danych, zarówno po stronie danych
kadrowych, jak i pozycji list płac. Dzięki
nowoczesnemu i przyjaznemu interfejsowi
pracownik może w prosty sposób uzyskać in

formacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniu czy
urlopach. Dedykowany pulpit pracownika po
zwala na łatwe, za pomocą jednego kliknięcia,
przejście do swoich danych osobowych lub pa
sków płacowych. Informacje kadrowe dostępne
na urządzeniu mobilnym nie wymagają wersji
drukowanej ani przesyłania ich do pracownika
w innej formie, co minimalizuje ryzyko prece
densu za naruszenie przepisów RODO.

