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Total Network Inventory on täydellinen ratkaisu tietokoneiden auditoinnin ja 

ohjelmistoyhteenvetojen hallintaan. 

 

 Verkon tarkistus 

Windows-, macOS-, Linux-, FreeBSD- ja ESX/ESXi- tietokoneet voidaan tarkistaa ilman 

etukäteen asennettavia agentteja – riittää, kun tiedät järjestelmänvalvojan salasanan. Voit 

tarkistaa yksittäisiä solmuja, tiettyjä osoitealueita tai Active Directory -rakenteita. 

 

 Yhteenveto 

Jokainen tietokoneen tiedot vievät useita kymmeniä kilotavuja TNI:n keskitettyä tallennustilaa. 

Resursseja voi myös ryhmitellä resursseja ja niiden kohdalle voi kirjoittaa kommentteja ja 

lisätietoja. Total Network Inventory näyttää tietoverkkosi sinulle koko komeudessaan! 

 

 

 

 Raportit 

Luo joustavia raportteja eri luokkiin kuuluvista tiedoista. TNI:n tietomallin avulla koostat helposti 

satoja tietokenttiä sisältäviä taulukkomuotoisia raportteja. Raportit voi kopioida, tulostaa ja viedä 

eri tiedostomuotoon, ja huippunopea hakutoiminto näyttää tulokset jo ennen kuin ehdit edes 

kirjoittaa hakusanasi loppuun. 



 

 

 Ohjelmistokirjanpito 

Kaikki Windows- ja Mac OS -laitteiden ohjelmistot keskitetysti yhdessä paikassa ja 

tarkasteltavissa kattavien haku- ja suodatustoimintojen avulla. Voit selata, järjestellä ja 

tarkastella ohjelmistoja ja asennuksia, korostaa tärkeitä kohteita tähdellä, liittää tunnisteita, 

lisätä huomautuksia ja tehdä paljon muutakin. Tallenna tiedot kaikista omistamistasi 

ohjelmistolisensseistä, mukaan lukien niiden parametrit, lisenssiavaimet, päättymispäivät, hinnat 

ja lisensseihin liittyvät asiakirjat, kuten laskut ja EULA-käyttöoikeussopimukset. 

 

 

 

           Reaaliaikaiset lisenssien tilatiedot 

Saat erinomaisen kuvan verkkosi kaikkien ohjelmistojakelujen kriittisistä tiedoista ja lisensseistä. 

Tarkista, millä ohjelmistolla on liian vähän ja millä liian paljon lisenssejä. Selvitä 

lisenssiongelmat perusteellisten tietojen avulla. 

 



 

 

            Ohjelmistoasennusten seuranta 

Seuraa ohjelmistojen käyttöä tietyissä laitteissa. Ohjelmistojen seurantatoiminnon avulla voit 

lisätä ohjelmistoon tiettyjä tietokoneita koskevan merkinnän Pakollinen tai Kielletty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Muutosloki 

Tunnista ja tarkastele muutoksia laitteistoissa ja ohjelmistoissa. Saat tietää, milloin sovelluksia 

asennetaan, poistetaan tai päivitetään missä tahansa tietokoneella verkossasi, näet laitteistojen 

liittämisen ja irrottamisen, tallennustilan käyttödynamiikkaa ja paljon, paljon muuta. 

 

 

 

  



         Verkkokartta 

Visualisoi verkkolaitteiden rakenne sinulle kätevällä tavalla. Total Network Inventory 6 

Professionalin käyttäjät hyötyvät uudesta verkkokarttaeditoristamme. Luo yksittäinen kartta tai 

jaa verkkosi useisiin osioihin ja tasoihin eri yrityksen toimipisteisiin, toimiston kerroksiin tai 

muihin tarkoituksiin. 
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         Valvonta 

Täysi kontrolli laitteiston kunnon osoittajista. TNI 6 tarjoaa erityisiä valvontapohjaisia toimintoja 

Windows-järjestelmille. Jokaisella skannauksella verkon tarkastustyökalu tarkastaa laitteiden 

tärkeät anturit. 

 

 

 

 

 

 



Ja paljon muuta... 

Voit luoda tietokannan verkon käyttäjistä, tallentaa useita laitteiden ja protokollien salasanoja 

sekä seurata laitteiden verkkoyhteystiloja reaaliajassa, ajoittaa tiedonkeruuta, rakentaa 

verkkokarttoja. Nämä ja monet muut TNI:n toiminnot tekevät verkon auditoinnista huomattavasti 

helpompaa ja mukavampaa. 

 

 

 

Kotisivu 

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

 

Hinta ja ehdot 

Lisenssin alkavat 82.00 EUR. Kaikilla käyttäjillä on oikeus vapaaseen tukea ja lisenssin 

uusimisista alennus. 

Lue lisää:  

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

 

Yritys 

Softinventive Lab perustettiin vuonna 2006, kun taitavista ja innostuneista nuorista koostuva 

porukka ryhtyi miettimään, miten he voisivat hyödyntää omia taitojaan ja tietojaan – ja lunastaa 

paikkansa auringossa tekemällä sitä, mitä he rakastavat. 

 

Osoite: 

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

Puhelinnumerot: 

Pittsburgh:     +1 (888) 447 2266 

Lontoo:          +44 (20) 7193 4266 
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