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Total Software Deployment — керування віддаленим розгортанням 

програмного забезпечення у вашій корпоративній мережі. 

 

Віддалене встановлення програмного забезпечення 

Total Software Deployment перетворює розгортання програм на будь-яку кількість 

комп’ютерів вашої мережі в справу декількох хвилин. Інвентаризація програмного 

забезпечення, автоматичне сканування мережі та одночасне розгортання декількох типів 

інсталяційних пакетів роблять TSD безперечним лідером серед подібних програм. 

 

 

Гнучке розгортання інсталяторів MSI та EXE 

Ви мріяли про більш гнучкі засоби віддаленої інсталяції, ніж запропоновані Microsoft® та 

працюючі тільки з пакетами MSI? Total Software Deployment підтримує всі типи 

інсталяторів (у тому числі MSI і всі популярні інсталятори сторонніх розробників) і 

дозволяє розгортати їх, не відволікаючи віддаленого користувача. 

 

   

 



Дистанційна деінсталяція ПЗ 

Ви також можете дистанційно видалити програму з одного або декількох комп'ютерів. 

Інструмент віддаленої деінсталяції підтримує як пакети, розгорнуті з використанням Total 

Software Deployment, так і встановлені іншими способами, що дозволяє мережевим 

адміністраторам контролювати, яке програмне забезпечення має бути в мережі, а яке 

необхідно видалити.  

 

Три методи розгортання 

Не всі інсталятори схожі між собою: деякі підтримують тихе встановлення, інші ж не 

підтримують автоматичне розгортання зовсім. TSD пропонує три різні методи створення 

інсталяційних пакетів для віддаленого встановлення навіть тих програм, які від початку 

подібну функцію не підтримують. 

 

 

 



І це ще не все...  

Використовуйте помічник оновлень, щоб швидко виявляти застаріле ПЗ на комп’ютерах 

мережі, переглядати історію розгортань та виконувати багато інших корисних речей! 

 

Ціни та умови 

Ціни ліцензії на Total Software Deployment починаються від 500.00 грн. Всі користувачі 

мають право на безкоштовну підтримку та оновлення. 

Детальніше на цій сторінці: 

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

 

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. 

 

Телефони: 

Україна:            +38 (068) 983 8383 

Сполучені Штати:   +1 (412) 928 4717  

Великобрітанія:      +44 (20) 7193 4266 

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

