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Broşür

Total Network Inventory, PC denetleme ve yazılım, donanım envanter yönetim
çözümü.

Ağ tarama
Windows, OS X, Linux, FreeBSD ve ESX/ESXi-tabanlı bilgisayarlar, önyükleme gerektiren ajanlar
olmaksızın taranabilir – tek bilmeniz gereken yönetici şifresidir. Tek bir uç, ağ adres aralığı ya da
Active Directory yapısını tarayabilirsiniz.

Envanter
Her bilgisayar TNI'nin merkezi depolama alanında sadece bir kaç kilobayt yer kaplar.
Envanterleri gruplayabilir, yorumlar, açıklamalar ekleyebilir ve ek bilgiler iliştirebilirsiniz. Total
Network Inventory, bilgisayar ağınızı tüm güzelliği ile gösterecektir.

Raporlar
Farklı veri kategorilerinde esnek raporlar oluşturun. TNI veri modelinin yüzlerce bilgi alanını
kullanarak kendinize özgü tablo raporlar oluşturun. Raporlar kopyalanabilir, dışa aktarılabilir ya
da yazdırılabilir ve arama özelliği siz daha yazmayı tamamlamadan sonuçları gösterebilir.

Yazılım hesabı tutma
Windows ve Mac OS'li cihazlarınızdaki tüm yazılımlar, kapsamlı arama ve filtreleme işlevlerinin
sunulduğu tek bir yerde toplanır. Yazılımlarınızı ve yüklemelerinizi görüntüleyin, düzenleyin ve
keşfedin, önemli öğelere yıldız ekleyin, etiketler atayın, yorumlar ekleyin ve daha fazlasını yapın.
Sahip olduğunuz tüm yazılım lisansı verilerini, parametreleri, lisans anahtarları, geçerlilik bitiş
tarihleri ve fiyatlarının yanı sıra faturalar ve EULA'lar (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmeleri) gibi
ilişkili belgelerle birlikte saklayın.

Güncel lisanslama durumu
Ağınızdaki yazılım dağılımı ve lisanslama ile ilgili tüm kritik verileri anlayın. Yetersiz lisans veya
fazla lisansa sahip yazılımları tespit edin. Lisanslama sorunları hakkında etraflıca bilgi edinin.

Yazılım yüklemelerini izleme
Belirli cihazlardaki yazılım varlığını takip edin. Yazılım izleme özelliği sayesinde, bir yazılımı belirli
bilgisayar grupları için Çok gerekli veya Yasaklı olarak işaretleyebilirsiniz.

Değişiklik günlüğü
Donanım ve yazılımlardaki değişiklikleri tespit edin ve inceleyin. Ağınızdaki herhangi bir
bilgisayara bir uygulama yüklendiğinde, kaldırıldığında veya söz konusu uygulama
güncellendiğinde haberdar olun. Bağlanan veya kaldırılan donanımları, disk alanı kullanım
dinamiklerini ve çok daha fazlasını görüntüleyin.

Ve daha fazlası...
Ağ kullanıcılarınızın bir veri tabanını oluşturun; farklı envanterler ve protokoller için şifreleri
depolayın; envanterlerinizin online durumunu anlık olarak kontrol edin; verilerin toplama
zamanlarını planlayın; ağınızı haritalayın. TNI'nin daha pek çok özelliği sizi ağ denetiminizi
yaparken pek çok zahmetten kurtaracaktır.

Fiyat ve şartları
Total Network Inventory için lisans bedelleri 82.00 EUR’den başlamaktadır. Tüm kullanıcılar
destek ücretsiz ve yenilemeleri lisans hakkına sahip.
Daha fazlası için bu sayfayı okuyun:
http://www.softinventive.com/tr/store/total-network-inventory/

Firmamız
Softinventive Lab 2006 yılında, yeteneklerini ve bilgilerini değerlendirme yolları arayan bir grup
genç girişimci tarafından kuruldu. Zaman aktı geçti ve küçük istekleri bir tutkuya dönüştü.
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