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Total Software Deployment: implementação gerida de software para a sua rede 

empresarial. 

 

Implementação remota de software 

Com o Total Software Deployment, nunca foi tão fácil implementar software num número 

ilimitado de computadores. A gestão do inventário de software, a análise automática da rede e 

a implementação simultânea de vários tipos de pacotes de instalação fazem do TSD um 

vencedor claro entre as ferramentas de implementação remota. 

 

 

Implementação flexível de aplicações MSI e EXE 

Pretende um sistema mais flexível do que as ferramentas de implementação da Microsoft®? 

Não tem graça estar limitado à implementação gerida unicamente de pacotes MSI. O Total 

Software Deployment suporta todos os tipos de instaladores, incluindo instaladores MSI e 

todos os instaladores populares de terceiros, permitindo uma implementação completamente 

automática e silenciosa de praticamente qualquer pacote. 

 

   



Desinstalação remota de software 

Também pode desinstalar software remotamente de um ou de múltiplos computadores. A 

ferramenta de desinstalação remota suporta pacotes implementados com o Total Software 

Deployment ou instalados de qualquer outra forma, permitindo aos administradores da rede 

controlar que software é necessário na rede e que software deve ser desinstalado. 

 

Três tipos de métodos de implementação 

Nem todos os pacotes de instalação são criados da mesma forma. Alguns têm opções pré-

configuradas para uma configuração silenciosa, enquanto outros poderão não incluir nenhum 

suporte para a implementação automática. O TSD oferece uma selecção de três métodos 

diferentes para criar um pacote de implementação automática para a sua rede, o que lhe 

permite implementar remotamente produtos de software que nunca foram concebidos para 

tal. 

 

 



E mais...  

Utilize o assistente de actualização de software para identificar rapidamente computadores 

com produtos desactualizados, manter o histórico de implementação e muito mais! 

 

Preços e condições 

Preços de licença para Total Software Deployment iniciar a partir de 82.00 EUR. Todos os 

utilizadores têm direito a suporte e atualizações gratuitas, assim como atualizações de licenças 

benéficos. Leia mais nesta página: 

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

 

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. 

Morada: 

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

Telefones: 

Estados Unidos:     +1 206 262 7566  

Grã-Bretanha:        +44 20 7193 4266 

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

