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Brožura

Total Software Deployment: spravované nasazení softwaru pro vaši podnikovou
síť.

Vzdálené nasazení softwaru
S aplikací Total Software Deployment je nasazení softwaru na libovolný počet počítačů hračkou.
Díky správě inventáře softwaru, automatickému prohledávání sítě a současnému nasazení
různých typů instalačních balíčků je aplikace TSD jasným vítězem mezi nástroji na vzdálené
nasazení.

Flexibilní nasazení aplikací MSI a EXE
Přáli byste si systém, který je flexibilnější než nástroje pro nasazení od společnosti Microsoft®?
Omezení na spravované nasazení balíčků MSI je příliš svazující. Aplikace Total Software
Deployment podporuje všechny typy instalačních balíčků včetně formátu MSI a také všechny
oblíbené instalační programy jiných výrobců, díky čemuž umožňuje plně automatické a tiché
nasazení prakticky jakéhokoli balíčku.

Vzdálená odinstalace softwaru
Software můžete také vzdáleně odinstalovat z jednoho nebo více počítačů. Nástroj pro
vzdálenou odinstalaci podporuje balíčky nasazené pomocí aplikace Total Software Deployment
nebo nainstalované libovolným jiným způsobem, což umožňuje správcům sítě řídit, který
software je v síti vyžadován a který je nutné odinstalovat.

Tři způsoby nasazení
Ne všechny instalační balíčky jsou rovnocenné. Některé mají předem nakonfigurované možnosti
tiché instalace, zatímco jiné nemusí poskytovat vůbec žádnou podporu automatizovaného
nasazení. Aplikace TSD nabízí hned tři různé způsoby vytváření balíčků pro automatické síťové
nasazení a umožňuje vám tak vzdáleně nasazovat softwarové produkty, u nichž tato možnost
původně nebyla k dispozici.

A další...
Používejte pomocníka pro aktualizaci softwaru k rychlému zjištění počítačů se zastaralými
produkty, udržujte historii nasazení a využívejte mnoho dalších funkcí!

Cena a podmínky
Licence začít od 82.00 EUR. Jedná se o jednorázový nákup. Licence platí trvale; není nutné platit
žádné předplatné ani roční poplatky. Podpora a aktualizace jsou zdarma.
Přečtěte si více:
http://www.softinventive.com/cz/store/total-software-deployment/

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.
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