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Brochura

Apresentamos-lhe o Total Network Inventory, solução de auditoria de PC e
gestão do inventário de software.

Verificação de rede
Os computadores baseados no Windows, OS X, Linux, FreeBSD e ESX/ESXi podem ser
verificados sem agentes pré-instalados – só precisa de saber a palavra-passe do administrador.
Verifique nós únicos, intervalos de endereços de rede ou a estrutura do Active Directory.

Inventário
Cada computador ocupa várias dezenas de kilobytes no armazenamento centralizado do TNI.
Agrupe activos e anexe-lhes comentários e informações adicionais. O Total Network Inventory
irá mostrar a rede em toda a sua beleza!

Relatórios
Crie relatórios flexíveis em diferentes categorias de dados. Elabore relatórios de tabela com
centenas de campos do modelo de dados do TNI. Os relatórios podem ser copiados, exportados

ou impressos, ao passo que a funcionalidade de procura mostra os resultados antes mesmo de
você acabar de escrever.

Contabilização de software
Todo o software dos seus dispositivos Windows e Mac OS é reunido num único local com extensas
capacidades de procura e filtragem. Procure, organize e descubra o seu software e instalações, assinale
itens importantes, atribua etiquetas, adicione comentários e mais. Armazene dados sobre todas as
licenças de software que possui, juntamente com os respectivos parâmetros, chaves de licenciamento,
datas de expiração, preços e todos os documentos acompanhantes, como facturas e CLUF.

Estado de licenciamento dinâmico

Faça sentido de todos os dados críticos sobre a distribuição e o licenciamento de software na
sua rede. Veja que software está sublicenciado ou sobrelicenciado. Obtenha informações
exaustivas sobre problemas de licenciamento.

Controlar
instalações
Controle a presença de software em dispositivos específicos. Pode assinalar um software como
Indispensável ou Interdito para conjuntos explícitos de computadores.

Alterar registo
Detecte e percorra as alterações no hardware e software. Saiba quando uma aplicação é
instalada, desinstalada ou actualizada em qualquer computador na sua rede, veja hardware ser
ligado ou removido, a dinâmica de utilização do espaço no disco e muito, muito mais.

E mais...

Crie uma base de dados dos utilizadores da sua rede; guarde várias palavras-passes para
diferentes activos e protocolos; siga o estado online dos activos em tempo real; agende a
recolha de dados; visualize a estrutura dos dispositivos. Estas e muitas outras funcionalidades
do TNI pouparão os seus esforços e nervos durante operações de auditoria de rede.

Preços e condições
Preços de licença para Total Network Inventory iniciar a partir de 82.00 EUR. Todos os
utilizadores têm direito a suporte gratuitas, assim como renovação benéficos da licenças.
Leia mais nesta página:
http://www.softinventive.com/pt/store/total-network-inventory/

Empresa
A Softinventive Lab foi fundada em 2006 por um grupo de jovens entusiastas à procura de
formas de aplicarem as suas competências e conhecimentos, de encontrarem o seu lugar ao sol
e de se expressarem. O tempo voou, transformando meros desejos em paixão.
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