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Nieuw: Total Network Inventory, een oplossing voor pc-audit en software-

inventarisbeheer. 

 

 Netwerkscans 

Windows-, macOS-, Linux-, FreeBSD- en ESX/ESXi- computers kunnen zonder vooraf 

geïnstalleerde agenten worden gescand; u hoeft alleen maar het beheerderswachtwoord te 

weten. Scan losse nodes, netwerkadresbereiken of Active Directory-structuren. 

 

 Inventarisering 

Elke computer bezet een tiental kilobytes in de gecentraliseerde opslag van TNI. Groepeer 

activa, voorzie ze van opmerkingen en voeg extra informatie bij. Total Network Inventory laat uw 

netwerk in al haar schoonheid zien! 

 

 

 

 Rapporten 

Creëer flexibele rapporten over verschillende gegevenscategorieën. Bouw tabellarische 

rapporten met honderden velden uit het gegevensmodel van TNI. Rapporten kunnen worden 

gekopieerd, geëxporteerd of afgedrukt, en de zoekfunctie geeft de resultaten al weer terwijl u 

nog aan het typen bent. 



 

 

 Software-registratie 

 Alle software van uw Windows- en Mac OS-apparatuur wordt verzameld op één plek met 

uitgebreide zoek- en filtermogelijkheden. Blader, organiseer en ontdek uw software en 

installaties, geef sterren aan belangrijke programma's, wijs tags toe, maak opmerkingen, 

enzovoort. Sla gegevens op over al uw softwarelicenties, inclusief parameters, licentiesleutels, 

verloopdata, prijzen en alle vergezellende documenten, zoals facturen en EULA's. 

 

 

 

           Actuele licentiestatus 

Verkrijg inzicht in alle cruciale gegevens over softwaredistributie en licensering in uw netwerk. 

Kijk welke software is onder- en overgelicenseerd. Verkrijg uitgebreide info over 

licentieproblemen. 

 



 

 

            Software-installaties volgen 

Volg software op specifieke apparaten. Met softwaretracking kunt u software markeren als 

verplicht of verboden voor expliciete sets computers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            Wijzigingenlogboek 

Detecteer en blader door wijzigingen in hardware en software. Weet wanneer een toepassing 

wordt geïnstalleerd, verwijderd of bijgewerkt op een computer in het netwerk, zie wanneer 

hardware wordt aangesloten of verwijderd, bekijk de gebruiksdynamiek van schijfruimte en nog 

veel en veel meer. 

 

 

 

  



         Netwerkkaart 

Breng uw netwerk in kaart. Maak één kaart of verdeel uw netwerk in talloze segmenten en 

niveaus voor verschillende bedrijfslocaties, kantoorverdiepingen of andere doeleinden. 
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         Bewaking 

Volledige controle over de gezondheidsindicators van de hardware. TNI 6 biedt speciale 

bewakingsfuncties voor Windows-systemen. Bij elke scan peilt de netwerkcontrole-tool vitale 

hardware-sensors. 

 

 

 

 

 

 

 



 En nog veel meer... 

Creëer een database met uw netwerkgebruikers; sla een aantal wachtwoorden op voor 

verschillende activa en protocollen; volg de online status van activa real-time; plan 

gegevensvergaring; bouw netwerkkaarten. Deze en talloze andere functies van TNI besparen u 

veel moeite en zenuwen tijdens netwerkaudits. 
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Prijs en voorwaarden 

De licentie starten vanaf 82.00 EUR. Alle gebruikers hebben recht op gratis ondersteuning en 

licentie verlengingen met een korting. 

Lees meer:  

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

 

Bedrijf 

Softinventive Lab is in 2006 opgericht door een groep jonge enthousiastelingen die een manier 

zochten om hun talent en kennis toe te passen, hun plek onder de zon te vinden en uiting aan 

zichzelf te geven. De tijd vloog en wensen veranderden in passie. 

 

Adres: 

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

Telefoonnummers: 

Pittsburgh:     +1 (888) 447 2266 

Londen:         +44 (20) 7193 4266 
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