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Total Software Deployment: kurumsal ağınız için yönetimli yazılım dağıtımı. 

 

Uzaktan Yazılım Dağıtımı 

Total Software Deployment, dilediğiniz sayıdaki bilgisayarda yazılım dağıtımını eğlenceli hale 

getirir. Yazılım envanter yönetimi, otomatik ağ tarama ve birden fazla türde kurulum paketinin 

eşzamanlı dağıtımı, TSD'yi uzaktan dağıtım araçları arasında tartışmazsız ilk sıraya taşımaktadır.  

 

 

Esnek MSI ve EXE Uygulama Dağıtımı 

Microsoft® dağıtım araçlarından daha esnek bir sisteme sahip olmak istemez miydiniz? Dağıtım 

seçeneklerinizin yalnızca MSI paketlerinin dağıtımı ile sınırlı olması can sıkıcı bir durumdur. MSI 

ve popüler üçüncü taraf yükleyicilerin tamamı dahil olmak üzere tüm yükleyici türlerini 

destekleyen Total Software Deployment, hemen hemen her paketin tamamen otomatik ve 

sessiz dağıtımına olanak tanır. 

 

   

 



Uzaktan Yazılım Kaldırma 

Ayrıca, bir veya daha fazla bilgisayarda bulunan yazılımları uzaktan kaldırabilirsiniz. Uzaktan 

kaldırma aracı, ağ yöneticilerine hangi yazılımın ağda gerekli olduğunu ve hangilerinin 

kaldırılması gerektiğini kontrol etmelerine olanak sağlayarak, Total Software Deployment 

kullanılarak dağıtılan veya herhangi bir başka yöntemle yüklenen paketleri destekler. 

 

Üç Tür Dağıtım Yöntemi 

Oluşturulan tüm kurulum paketleri birbirine denk değildir. Bazıları sessiz kurulum için önceden 

yapılandırılmış seçeneklere sahipken diğerleri otomatik dağıtımı hiçbir şekilde 

desteklemeyebilir. TSD, ağınız için otomatik dağıtım paketi oluşturmaya yönelik üç farklı yöntem 

sunarak aslında bu amacı taşımayan yazılım paketlerinin uzaktan dağıtımını yapmanıza olanak 

tanır. 

 

 



Ve daha fazlası...  

Güncel olmayan ürünleri hızlıca tespit etmek için Yazılım güncelleme asistanını kullanın, dağıtım 

geçmişi tutun ve çok daha fazlasını yapın! 

 

Fiyat ve şartları 

Total Software Deployment için lisans bedelleri 90.00 USD’den başlamaktadır. Bu bir seferlik 

alımdır. Yani lisansınız ömür boyudur ve yıllık ödemesi yoktur. Destek ve güncellemeler 

ücretsizdir. 

Daha fazlası için bu sayfayı okuyun: 

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

 

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. 

 

Adres: 

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

Telefonlar: 

Pittsburgh:     +1 (412) 928 4717  

Londra:          +44 (20) 7193 4266 

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

