
detailním a automatizovaným skenováním počítačů,
jednoduchou správou a kontrolou instalovaného softwaru,
přehlednou evidencí hardware a sledováním změn,
plánováním úloh a automatickým upozorňováním na kritické události,
množstvím detailních manažerských sestav a statistik.

Zjednodušte si práci s inventarizací
hardware/software:

Správce IT je určen 
pro audit hw /sw 
a evidenci výpočetní 
techniky – Software 
Asset Management 
(SAM). 

Správce IT usnadňuje
zavedení automatizovaných
procesů kontroly hardware
a software bez nutnosti
obcházení jednotlivých
počítačů.
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Jak Správce IT pracuje

Minimalizace rizik spojených s užíváním sw 
– rozsáhlá databáze aplikací software umožňuje 
přesně identifikovat nalezený software a správně 
určit licenční podmínky. 

Efektivní správa majetku v ICT – poskytuje 
detailní a přehledné informace o celkovém stavu 
majetku a jeho řízení na úseku ICT. 

Automatizace procesů správy hw /sw – snížení 
časových nákladů zavedením automatizovaných 
procesů a postupů při údržbě a auditech. 

Nízké pořizovací náklady / vysoký přínos 
– za cenu nízké vstupní investice nabízí Správce IT 
významné a strategické informace, které vedou 
k lepšímu hospodaření s prostředky ICT. 

Software audit a správa licencí – Správce IT automa-
tizuje evidenci software a napomáhá ke správnému 
určení licenční politiky. To je základní předpoklad pro 
zavedení pravidel software managementu ve společ- 
nosti. Vždy budete vědět, jaký software nakoupit 
a díky tomu můžete správně optimalizovat své 
investice. Správce IT kromě aplikací software 
analyzuje i hudební a obrazové soubory (MP3, MPEG, 
AVI, JPEG, GIF ...).

Statistiky – vytváření přehledných grafických náhledů 
na vybrané komponenty evidované v systému. 
Intuitivní ovládání umožňuje rychle reagovat a vypra-
covat řadu statistik pro management společnosti.

HW audit a evidence majetku – přínosem v evidenci 
počítačů je automatické zjištění hardwarové konfigu-
race počítače. U některých typů komponent lze zjistit 
kromě názvu i výrobní číslo, výrobce a další podrobné 
údaje. Správce IT také umožňuje evidenci síťových 
prvků a majetku (routery, mobilní telefony, apod.).

Alarmy – automaticky hlídají a upozorňují na 
skutečnosti, které mohou vyžadovat pozornost 
(počítače bez licence, končící záruka apod.). Informace 
o aktuálních alarmech může být zasílána e–mailem.

Naše softwarové produkty jsme měli čest dodat např. do těchto firem:

Systém Správce IT
Hardware

přehlednost hw,
licencovaný sw

nepřehledný hw,
nelegální sw

Software

Daňové doklady

Ostatní majetek
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