Total Network Inventory 5
Broschyr

Introduktion av Total Network Inventory, lösning för PC-granskning och
programvarulagerhantering.

Nätverksskanning
Windows-, OS X-, Linux-, FreeBSD- och ESX/ESXi-baserade datorer kan skannas utan
förinstallerade agenter – du behöver bara känna till administratörens lösenord. Skanna enstaka
noder, nätverksadressintervall eller Active Directory-struktur.

Lager
Varje dator tar upp tiotals kilobytes i TNI:s centraliserade lagringsutrymme. Grupptillgångar,
ger dem tillgång till kommentarer och lägger till ytterligare information. Total Network
Inventory visar upp ditt nätverk i all sin glans!

Rapporter
Skapa anpassbara rapporter för olika datakategorier. Konstruera tabellrapporter med
hundratals fält utgående från datamodellen i TNI. Rapporter kan kopieras, exporteras eller
skrivas ut, och sökfunktionen visar resultatet innan du slutat skriva.

Programvaruredovisning
All programvara från dina Windows- och Mac OS-enheter samlas på ett ställe med omfattande
sök- och filtreringsmöjligheter. Bläddra, organisera och identifiera din programvara och dina
installationer, stjärnmärk viktiga objekt, tilldela taggar, lägg till kommentarer m.m. Lagra data
om alla programlicenser du äger tillsammans med parametrar, licensnycklar, utgångsdatum,
priser och alla tillhörande dokument, som fakturor och licensvillkor.

Licensstatus i realtid
Få grepp om all kritisk programvarudistributionsdata och licensdata på nätverket. Se vilken
programvara som är underlicensierad eller överlicensierad. Få uttömmande information om
licensproblem.

Programvaruspårning
Spåra programvara på specifika enheter. Med programvaruspårning kan du märka en
programvara som Måste ha eller Förbjuden för explicita uppsättningar av datorer.

Ändringslogg
Spåra och bläddra bland ändringar i maskinvara och programvara. Få reda på när ett program
installeras, avinstalleras eller uppdateras på datorer i ditt nätverk, se maskinvara som ansluts
eller tas bort, användningsdynamik för diskutrymme och mycket mer.

Och mer...
Skapa en databas som innehåller dina nätverksanvändare, lagra
lösenord för olika tillgångar och protokoll, följ tillgångarnas onlinestatus i realtid, schemalägg
datainsamling, och skapa nätverkskartor. De här och många andra funktioner i TNI kommer att
förenkla din nätverksgranskning.

Pris och villkor
Licensen börja från 82.00 euro. Alla användare har rätt till fri support och licensförnyelser med
en rabatt.
Läs mer:
http://www.softinventive.com/se/store/total-network-inventory/

Företag
Softinventive Lab grundades 2006 av en grupp unga entusiaster som sökte nya sätt att använda
sina färdigheter och kunskaper på, hitta sin plats i solen och få uttrycka sig själva. Tiden flyger
fram, och det som en gång bara var längtan blir till passion.
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