Total Network Inventory 4
Короткий опис продукту

До вашої уваги Total Network Inventory — програма для інвентаризації
комп’ютерів та мережевого устаткування від компанії Softinventive Lab.

Сканування мережі
Сканування комп’ютерів на базі Windows, OS X, Linux, FreeBSD та ESX/ESXi без
використання наперед встановлених агентів — вам потрібно знати лише
адміністраторський пароль. Скануйте окремі вузли, діапазони мережевих адрес або
структуру Active Directory.

Інвентаризація
У централізованому сховищі TNI кожний комп’ютер займає усього лише декілька десятків
кілобайтів. Групуйте пристрої, коментуйте їх та прикріпляйте додаткову інформацію до
них. Total Network Inventory зобразить вашу мережу у всій красі!

Звіти
Формуйте гнучкі звіти за різноманітними категоріями даних. Будуйте табличні звіти,
використовуючи сотні полів моделі даних Total Network Inventory. Звіти можна
скопіювати, експортувати або роздрукувати, а функція пошуку покаже вам результати
раніше, ніж ви завершите вводити запит.

Облік ПЗ та ліцензій
Все програмне забезпечення, знайдене на ваших комп'ютерах з Windows і Mac OS X,
зібрано в один список з можливістю гнучкого пошуку і фільтрації. З легкістю шукайте і
вивчайте програми та їх інсталяції, відзначайте важливе, призначайте теги, додавайте
коментарі і не тільки. Зберігайте дані про кожну ліцензію, якою ви володієте, разом з її
параметрами, ліцензійними ключами, датою закінчення і супровідними документами:
інвойсами, угодами та інше.

Ліцензійний статус
Дані про установки програм і наявні ліцензії стають по-справжньому корисними при
обчисленні ліцензійного статусу. Дізнайтеся, де ліцензій не вистачає, а де є зайві.
Отримайте вичерпну інформацію про проблеми з ліцензіями.

Відстеження інсталяцй ПЗ
Відстежуйте наявність ПЗ на зазначених пристроях. Ви можете відзначити будь-яку
програму як Обов'язкову для однієї групи комп'ютерів та/або Заборонену для іншої групи.

Журнал змін
Відстежуйте зміни в апаратному та програмному забезпеченні. Дізнайтеся, коли були
поставлені, видалені або оновлені програми на будь-якому комп'ютері у вашій мережі,
стежте за підключенням і відключенням пристроїв, динамікою використання дискового
простору і багатьом іншим.

А також…
Складіть базу даних користувачів ваших комп’ютерів; зберігайте безліч паролів для різних
пристроїв та протоколів; слідкуйте за онлайн-статусом пристроїв в реальному часі;
автоматизуйте збирання даних; будуйте карти мережі. Ці та безліч інших функцій TNI
збережуть для вас багато зусиль та нервів.

Ціни та умови
Ціна ліцензії на Total Network Inventory починається від 500.00 грн. Всі користувачі мають
право на безкоштовну підтримку і вигідне оновлення ліцензій.
Детальніше на цій сторінці:
http://www.softinventive.com.ua/store/total-network-inventory/

Компанія
Компанію Softinventive Lab було засновано у 2006 році групою молодих ентузіастів. Все
починалося зі звичайних бажань: спробувати свої сили, знайти своє місце та просто
заявити про себе. Зовсім скоро бажання переросло у пристрасне захоплення.
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