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ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИМ НА AXENCE nVision 11? 
 

nVision11 - Интегрирана софтуерна платформа от 6 модула на полската компания 
AXENCE за информационна сигурност, мониторинг, ИТ одит, управление на активи, 
отдалечено управление на ИТ ресурси+VPN, наблюдение поведението и работния 

процес на служителите, HELP DESK. 
 

В помощ е за покриване изискванията на стандарта за информационна сигурност 
ISO27001, GDPR, „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна 
сигурност"! 

 
ПРЕДИМСТВА:  
 
Преведен на български език, нотификации, отчети и доклади на български език. 
Лесен и приятен интерфейс за работа. 
Шест модула с единна база данни дават 100% консолидирани доклади. 
Нови възможности на всеки 6 месеца и поддръжка от производителя.  
Инсталира се при клиента.  
Не е необходим интернет за функциониране.  
Бюджетно решение, което се закупува еднократно. 
 
Клиенти ползващи nVision11 в България: 
 
СОФИЙСКА ОБЩИНА; АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ, ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР, БЪЛГАРСКА 
СТОКОВА БОРСА, ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, ЕВРОХОЛД: ЕВРОИНС БЪЛГАРИЯ, ЕВРОИНС 
ГЪРЦИЯ; ДЕСПРЕД; ПИРОГОВ, БУЛФАРМА, СОФИЯМЕД, ПЪЛМЕД, БУРГАСМЕД, ЗДРАВЕ 
ВЕЛИНГРАД, ЗДРАВЕ ПАЗАРДЖИК,  МБАЛ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ГР. ПЕЩЕРА и др. 
 
 
СИГУРНОСТ 
 

 Проверка на потенциално опасен софтуер и приложения. 

 Защита на устройствата за съхранение на данни. 

 Ограничаване на риска от изтичане на лични данни чрез контролиране на достъпа 
до тях – откриване на връзката и блокиране. 

 Блокиране на неразрешени уебсайтове и опасни процеси. 

 Защита на данните срещу достъп от неоторизирани потребители. 

 Способността да се определя политиката за прехвърляне на корпоративни данни от 
служителите със необходимото разрешение. 

 Аларми в случай на нежелани и потенциално опасни действия на потребителя, напр. 
свързване на USB носители за данни. 

 Възможност за уведомяване на служителите за нови заплахи за сигурността на 
данните. 

 Продуктът е проектиран и разработен с най-новото ноу-хау за ИТ сигурност. 
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НАДЗОР И ОДИТ 
 

 Мониторинг на всички файлови операции – одит на създаването, изтриването и 
копирането на файлове. 

 Мониторинг, който позволява надзор на вписването на потребителите в машините. 

 Одитът за пълен достъп до файловете позволява на администратора бързо да 
провери и диагностицира потенциални инциденти (събиране на доказателства 

 с идентификацията на лицето, отговорно за нарушението). 

 Функциите на модула Helpdesk/Поддръжка ще ви помогнат да провеждате 
образователна политика в рамките на компанията и да позволите на потребителите 
да докладват за опасно поведение на работни станции. 

 Отпечатване на одити. 

 Одит (история) на свързването и операциите на преносими устройства и мрежови 
устройства. 

 
АДМИНИСТРИРАНЕ 
 

 Axence nVision® не събира чувствителни данни. 

 Той позволява управлението на права за достъп (писане, изпълнение, четене) за 
устройства, компютри и потребители. 

 Личните данни и мониторингът са достъпни само за посочените администратори в 
рамките на организацията. 

 Възможно е да се зададат конкретни права на избрани потребители. 

 Модулът HelpDesk/Поддръжка, може да се използва за докладване на инциденти 
на отдел ИТ (или на съответното конкретно лице, например ABI) 

 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ по GDPR 
 

 Създаден с голямо внимание за сигурността, особено в областта на събирането на 
лични данни (в съответствие с изискването на GDPR за поверителност).  

 Всички лични данни (включително данните за мониторинга на дейността на 
служителите) са отделени от информацията за конфигурацията на устройството, 
управлявано от потребителя. 

 Всички връзки между агенти, сървър, конзола и уеб базирания достъп са защитени 
с пълно SSL/TLS криптиране, с възможност за използване на сертификат, подписан 
от Signet/BPTP. 

 Само избраните администратори и определени групи служители имат достъп до 
личните данни и данните от мониторинга. Достъпът до лични данни се предоставя 
въз основа на права, възложени на конкретни лица в рамките на компанията. 

 nVision напълно поддържа виртуализираната среда.  
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 При организациите, които използват сървъри за виртуални машини с терминали, 
nVision позволява лесно и автоматично управление на данните на наблюдаваните 
служители – без да е необходима конфигурация, ако виртуалните машини бъдат 
променени. 

 nVision въвежда обект, който е потребител (данните се събират и са възложени на 
конкретен потребител, а не на хост). Следователно всички политики за достъп, 
права, приложения и уеб сайтове, както и политиката за мониторинг, автоматично 
ще следват служителя, независимо от машината, която използва за влизане. 

 Данните на потребителя се съхраняват на едно място, което помага да се поддържа 
целостта на данните. Поради задължението да се отговори на искания от страна на 
физическо лице, за което се отнасят данните, и правото „да бъдеш забравен”, 
въведено от GDPR е възможно ефективно и изцяло да се премахнат всички данни, 
свързани с конкретен потребител (независимо от хостовете). 

 nVision е в съответствие с изискванията на GDPR, свързани с ограничаването на 
запазването на данни, позволява на администратора да определи колко дълго ще 
се съхраняват данните. 

 nVision поддържа съответствие с изискването за минимизиране на данните, което 
позволява те да бъдат точно определени в обхвата на обработените данни. 

 Подмяната на машината на служителя не е проблем – данните за мониторинга се 
съхраняват независимо от машината, на която потребителят работи към момента. 
Ако се използва Active Directory, целият процес се изпълнява напълно 
автоматизирано и не изисква входяща информация от страна на администратора. 

 
 
nVision 11 в 6 модула: 
 
Network/Мрежа 
Наблюдение на устройствата, които са налични и функционират във вашата мрежа, с 
нотификация предварително за евентуални повреди в мрежата. 
 
Inventory/Активи 
Пълен списък с инсталирания софтуер, управление на лицензи, записи на дълготрайни 
активи и автоматизация на компютърния инвентар. 
 
Users/Потребители 
Предотвратяване на проблеми със сигурността на фирмените данни и наблюдение 
ефективността на служителите за повишаване ефективността им на работа. 
 
HelpDesk/Поддръжка 
Управление на регистрираните ИТ проблеми от служителите с лесна и бърза отдалечена 
помощ. 
 
DataGuard/Сигурност на данните 
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Повишава нивото на защита в организацията, като защитава данните от течове и мрежови 
зарази с дефиниране на правила за сигурност на свързаните носители за съхранение на 
информация. 
 
Smarttime/мониторинг на работния процес на служителите: 
Преглеждане на статистическите данни за избрания ден за работната активност на 
служителите и екипите. Управление на приложения и интернет адреси с квалификация, кои 
са продуктивни, неутрални или непродуктивни. 
 
 
Други предимства на Axence nVision:  

  
 Гарантира, че организациите и техните служители изпълняват законодателството и 

други регулативни изисквания. 
 Гарантира се, че информационният риск се управлява ефективно, от гледна точка на 

средства. 
 Лесно се прави периодично оценяване на състоянието на информационната 

сигурност в една система, тъй като наблюдението става в реално време 
 В наши дни, сигурността е ограничена от факторите на социалната среда и все 

повече навлизането на BYOD и HomeOffice. 
 Директна връзка на всеки един служител към личният му компютър в 

корпоративната мрежа, без допълнителен софтуер, освен NVision console. Това 
премахва необходимостта от допълнително VPN решение, пестене на средства за 
поддържането му и намаляването на нуждата от допълнителна администрация. 
Тази връзка е сигурна и криптирана. 

 
Компоненти на една Системата за управление на сигурността на информацията 

(СУСИ)(ISMS) по ISO/IEC 27001:2013, които Axence Nvision покрива: 
 

 Context of the Organization 

 Leadership and Commitment 

 IS Objectives - обекти на информационната сигурност - Лесно набелязване на 
всякакъв вид интелектуална собственост, както и бизнес критична и чувствителна 
информация, както и на физически активи, които могат да са обект на кибератака, 
чрез модулите Inventory и Networking 

 IS Policy - правила за информационна сигурност, с възможност за гранулирано 
имплементиране на достъп за различните модули в Nvision, и лесно прехвърляне 
на  на тези правила от реална система 

 Roles, Responsibilities and Competencies - роли, отговорности и компетенции - В 
модул Users, лесно внедряване и запазване на вече наличната структура на Security 
Groups в Microsoft AD. Възможност за допълнително ниво на йерархичност в самият 
Nvision, чрез вградена функционалност. 

  Risk Management - управление на риска - лесно установяване на слаби места и/или 
пропуски в сигурността, както и несъответствие при изпълнение на политиките за 
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сигурност в компанията. Това става чрез мониторинг на работният процес и навици 
на служителите -  модули Users i Smart time 

 Performance Monitoring & KPIs - отново чрез модулите Users, Smart time, и чрез 
много налични справки за различни аспекти от работният процес 

 Documentation - Документиране - възможност за импортиране на документация 
касаеща работният процес, хардуерните и софтуерни активи, както и създаване на 
връзки (relations) към тях. Издаване на ППП (приемо предавателни протоколи) - 
Inventory 2.0 Модул 

 Communication - Лесна връзка между краен потребител и техническа поддръжка, 
между отделни потребители, с възможност за създаване на групов чат.- Users Модул 

 Competence and Awareness - Лесна възможност за откриване на съмнително и 
нетипично поведение както на ниво потребител така и на ниво мрежа, устройство, 
сървър - Модули Networking, Users, NetTools. Множество възможности за подаване 
на сигнал в реално време при съмнителни събития 

 Supplier Relationships - През HelpDesk модул - комуникация с трети страни. През 
модул Inventory - следене на състояние на актив, и неговата локация. 

 Internal Audit -  Вътрешен одит - огромен брой справки за всички елементи от всички 
модули, могат да са автоматизирани, да бъдат получавани на имейл, за всякакъв 
период от време 

 Incident Management - HelpDesk модул за документиране на инциденти, и за 
изготвяне на секция с HowTo. Също така лесен достъп до отдалечени машини, 
всички данни за тяхното състояние, и лесно отдалечено менажиране, без да се 
затруднява или спира работният процес - прозрачно за крайният потребител. 

 Continuous Improvement -  чрез уеднаквяване и опростяване на процеса по 
откриване и отстраняване на проблеми, както и изготвяне на справки, 
адинистратияният персонал има повече време за подобряване на квалификацията 
и подобряване на обслужването 

 

Допълнителна информация и материали ще откриете на: 
 
Референции: https://www.nikrama.bg/референции/  
Демо на продукта nVision11: https://www.nikrama.bg/материали/  
Сваляне на nVision за тест или да го ползвате напълно безплатно до 10 компютъра: 
https://www.nikrama.bg/поддръжка/. 
 

За да получите nVision за тест за един месец без ограничение на агентите и със 
съдействие от Никрама за инсталирането му се свържете с нас на тел.: 0888420972. 

 
Можете да разгледате и нашата страница www.nikrama.bg или страницата на 
производителя www.axence.net  
 
 

http://www.nikrama.bg/
https://www.nikrama.bg/референции/
https://www.nikrama.bg/материали/
https://www.nikrama.bg/поддръжка/
http://www.nikrama.bg/
http://www.axence.net/

