Total Network Inventory 5
Broszura

Przedstawiamy Total Network Inventory - rozwiązanie stworzone do
przeprowadzania audytów PC i zarządzania inwentarzem oprogramowania.

Skanowanie sieci
Komputery oparte na systemach Windows, OS X, Linux, FreeBSD oraz ESX/ESXi mogą być
skanowane bez uprzedniego instalowania agentów – wystarczy znać hasło administratora.
Możliwe jest skanowanie pojedynczych węzłów, zakresów adresów sieciowych oraz struktur
Active Directory.

Inwentaryzacja
Każdy komputer w centralnym magazynie danych TNI zajmuje kilkadziesiąt kilobajtów danych.
Grupuj zasoby, opatruj je komentarzami i dołączaj dodatkowe informacje. Total Network
Inventory przedstawi Twoją sieć w całej jej okazałości!

Raporty

Twórz elastyczne raporty z różnych kategorii danych. Buduj raporty tabelaryczne z setek pól
dostępnych w modelu danych TNI. Raporty mogą być kopiowane, eksportowane i drukowane, a
funkcja wyszukiwania wyświetla wyniki jeszcze przed ukończeniem wpisywania hasła.

Ewidencjonowanie oprogramowania
Wszystkie programy zainstalowane w Twoich systemach Windows i Mac OS zgromadzone są w jednym
miejscu, oferującym bogate możliwości wyszukiwania i filtrowania. Przeglądaj, organizuj i odnajduj
swoje oprogramowanie i instalacje, oznaczaj gwiazdkami ważne pozycje, przypisuj etykiety, dodawaj
komentarze i nie tylko. Przechowuj dane wszystkich licencji na posiadane oprogramowanie wraz z
parametrami, kluczami licencyjnymi, datami wygaśnięcia, cenami oraz wszelkimi powiązanymi
dokumentami, takimi jak faktury i umowy licencyjne.

Status licencji na żywo

Orientuj się we wszystkich ważnych danych związanych z dystrybucją oprogramowania oraz
licencjami w swojej sieci. Zobacz, na które programy posiadasz za mało lub za dużo licencji.
Zdobądź dokładne informacje o problemach z licencjami.

Śledzenie
Śledź obecność oprogramowania w wybranych urządzeniach. Narzędzie do śledzenia
oprogramowania pozwala dla zdefiniowanych grup komputerów oznaczać programy jako
Niezbędne lub Zabronione.

Dziennik zmian
Wykrywaj i przeglądaj zmiany dotyczące sprzętu i oprogramowania. Możesz między innymi
uzyskać informacje o zainstalowaniu, odinstalowaniu lub zaktualizowaniu aplikacji na
dowolnym komputerze w sieci, o tym, jaki sprzęt został podłączony lub odłączony, o dynamice
wykorzystania przestrzeni dyskowej itd.

I nie tylko...

Utwórz bazę danych swoich użytkowników sieci; przechowuj szereg haseł dostępu do różnych
zasobów i w różnych protokołach; śledź stan online zasobów w czasie rzeczywistym; zaplanuj
czas zbierania danych; stwórz mapę swojej sieci. Te i liczne inne funkcje TNI pozwolą Ci uniknąć
mnóstwa wysiłków i stresu podczas audytu sieci.

Cena i warunki
Ceny licencji na Total Network Inventory zaczynają się od 82,00 EUR. Wszyscy użytkownicy
mają prawo do bezpłatnej pomocy technicznej i korzystne odnowienie licencji.
Więcej informacji na tej stronie:
http://www.softinventive.com/pl/store/total-network-inventory/

Firma
Firma Softinventive Lab została założona w roku 2006 przez grupę młodych entuzjastów, którzy
chcieli znaleźć sposób na wykorzystanie swoich umiejętności i wiedzy w praktyce, swoje miejsce
pod słońcem i metodę wyrażania siebie. Czas płynął, przekształcając zwykłe pragnienia w
prawdziwą pasję.
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