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Total Software Deployment: zarządzane wdrażanie oprogramowania w Twojej 

sieci korporacyjnej. 

 

Zdalne wdrażanie oprogramowania 

Z narzędziem Total Software Deployment wdrażanie oprogramowania w dowolnej liczbie 

komputerów stanowi czystą przyjemność. Zarządzanie inwentarzem oprogramowania, 

automatyczne skanowanie sieci i równoległe wdrażanie różnych typów pakietów instalacyjnych 

czynią z TSD bezdyskusyjnego lidera wśród narzędzi do wdrażania zdalnego. 

 

 

Elastyczne wdrażanie aplikacji MSI i EXE 

Marzy Ci się system bardziej elastyczny niż narzędzia wdrożeniowe firmy Microsoft®? 

Wdrażanie zarządzane możliwe wyłącznie dla pakietów MSI jest dalekie od ideału. Total 

Software Deployment obsługuje wszystkie typy instalatorów, w tym MSI i wszystkie popularne 

programy instalacyjne niezależnych producentów, pozwalając na całkowicie zautomatyzowane 

wdrożenie w trybie cichym praktycznie każdego pakietu. 

 

 



Zdalne odinstalowywanie oprogramowania 

Możesz także zdalnie odinstalować oprogramowanie z jednego lub wielu komputerów. 

Narzędzie do zdalnego odinstalowywania obsługuje pakiety zainstalowane przy użyciu Total 

Software Deployment lub w jakikolwiek inny sposób, pozwalając administratorom sieci 

kontrolować, które oprogramowanie jest w sieci konieczne, a które należy odinstalować. 

 

Trzy typy metod wdrażania 

Nie wszystkie pakiety instalacyjne są sobie równe. W jednych instalatorach opcje konfiguracji w 

trybie cichym są już wstępnie skonfigurowane; inne mogą w ogóle nie obsługiwać wdrażania 

automatycznego. TSD oferuje wybór aż trzech różnych metod tworzenia dla Twojej sieci 

pakietów do automatycznego wdrażania, pozwalając na zdalne instalowanie oprogramowania, 

które nigdy nie było do tego celu pomyślane. 

 

 

 



I więcej...  

Użyj asystenta aktualizacji oprogramowania, by szybko identyfikować komputery zawierające 

przestarzałe produkty, utrzymywać historię wdrożeń i wykonywać wiele innych zadań! 

 

Cena i warunki 

Ceny licencji na Total Software Deployment zaczynają się od 82,00 EUR.  Jest to opłata 

jednorazowa. Licencje są bezterminowe; nie wiążą się z nimi żadne subskrypcje ani coroczne 

opłaty. Wsparcie i aktualizacje są bezpłatne. Więcej informacji na tej stronie: 

http://www.softinventive.com/pl/store/total-software-deployment/ 

 

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. 

 

Adres: 

651 Holiday Drive, Foster Plaza 5, Suite 300, Pittsburgh, PA 15220, United States. 

Telefony: 

Pittsburgh:     +1 (412) 928 4717  

Londyn:          +44 (20) 7193 4266 

http://www.softinventive.com/pl/store/total-software-deployment/

