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Představujeme aplikaci Total Network Inventory, řešení pro audit počítačů a 

správu inventáře softwaru. 

 

 Prohledávání sítě 

Počítače se systémy Windows, macOS, Linux, FreeBSD a ESX/ESXi lze prohledávat bez 

předinstalovaných agentů – stačí znát jen heslo správce. Prohledávejte jednotlivé uzly, rozsahy 

síťových adres nebo strukturu Active Directory. 

 

 Inventář 

Každý počítač zabírá v centrálním úložišti TNI jen několik desítek kilobajtů. Seskupujte majetek, 

zadávejte k němu komentáře a připojujte další informace. Aplikace Total Network Inventory vám 

ukáže vaši síť v celé její kráse! 

 

 

 

 Sestavy 

Generujte flexibilní sestavy založené na různých kategoriích dat. Vytvářejte tabulkové sestavy 

obsahující stovky polí datového modelu TNI. Sestavy lze kopírovat, exportovat a tisknout a 

funkce vyhledávání zobrazuje výsledky ještě dříve, než dopíšete dotaz. 



 

 

 Inventarizace softwaru 

Veškerý software z vašich zařízení se systémem Windows a Mac OS je shromážděn na 

jednom místě s komplexními funkcemi vyhledávání a filtrování. Procházejte, organizujte a 

objevujte svůj software a instalace, označujte důležité položky hvězdičkou, přiřazujte štítky, 

přidávejte komentáře a používejte další funkce. Uchovávejte data ke všem softwarovým 

licencím, které vlastníte, společně s jejich parametry, licenčními kódy, daty skončení platnosti, 

cenami a všemi doprovodnými dokumenty, jako jsou faktury a smlouvy EULA. 

 

 

 

           Aktuální stav licencí 

Získejte přehled o všech důležitých datech týkajících se distribuce softwaru a licencí ve vaší síti. 

Zjistěte, ke kterému softwaru máte nedostatečný nebo nadbytečný počet licencí. Získejte 

vyčerpávající informace o problémech s licencemi. 

 



 

 

            Sledování instalací 

Slučujte různé verze stejného softwaru. Můžete software označit jako povinný nebo zakázaný 

pro určité skupiny počítačů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Protokol změn 

Rozpoznávejte a procházejte změny hardwaru a softwaru. Zjistěte, kdy byla nainstalována, 

odinstalována nebo aktualizována aplikace v libovolném počítači v síti, zobrazte právě 

připojovaný nebo odebíraný hardware, dynamiku využití místa na disku a více. 

 

 

 

  



         Mapa sítě 

Znázorněte strukturu síťových zařízení tak, jak vám to vyhovuje. Vytvořte jednu mapu nebo 

rozdělte síť do mnoha segmentů a úrovní podle různých firemních lokalit, kancelářských podlaží 

nebo pro jiné účely. 

 

 

 

 

 

 

         Protokol změn 

Rozpoznávejte a procházejte změny hardwaru a softwaru. Zjistěte, kdy byla nainstalována, 

odinstalována nebo aktualizována aplikace v libovolném počítači v síti, zobrazte právě 

připojovaný nebo odebíraný hardware, dynamiku využití místa na disku a mnoho dalších 

informací. 

 

 

 

 

 

         Sledování 

Úplná kontrola nad ukazateli stavu hardwaru. Aplikace TNI 6 nabízí speciální funkce založené 

na monitorování pro systémy Windows. Nástroj pro síťový audit při každém vyhledávání odečte 

hodnoty důležitých hardwarových senzorů. 

 

 

 

 

 

 

 



A další... 

Vytvořte databázi svých síťových uživatelů; ukládejte mnoho hesel k různému majetku a 

protokolům; sledujte online stav majetku v reálném čase; naplánujte shromažďování dat; 

vytvářet mapy sítě. Tyto a mnohé další funkce aplikace TNI vám při síťovém auditu ušetří 

nemálo úsilí a nervů. 

 

 

 

Domovská stránka 

https://www.softinventive.com/cz/total-network-inventory 

 

Cena a podmínky 

Cena licence pro Total Network Inventory začíná od 82.00 EUR. Všichni uživatelé mají nárok na 

bezplatnou technickou podporu a příznivé obnovení licencí. 

Přečtěte si více:  

https://www.softinventive.com/cz/store/total-network-inventory 

 

Společnost 

Společnost Softinventive Lab byla založena v roce 2006 skupinou mladých nadšenců, kteří 

hledali způsob, jak uplatnit své dovednosti a znalosti, najít své místo na slunci a vyjádřit se. 

Tato pouhá přání brzy přerostla v nadšený zápal. 

 

Adresa: 

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 400, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Telefonní čísla: 

Pittsburgh:     +1 (888) 447 2266 

London:         +44 (20) 7193 4266 
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