SOFTWARE CHECK - FAKTY
Należy podkreślić ...




Technologia i instalacja SoftwareCheck jest prosta do wdrożenia w dowolnej sieci (własnej lub
audytowanej firmy). W zastosowaniu podstawowym skaner SoftwareCheck nie jest agentem- jest uruchamiany
podczas logowania i po skanowaniu kończy pracę - nie rezyduje więc na stałe na stacji (nie ma wszystkich z tym
związanych kłopotów i zagrożeń) oraz nie wymaga instalacji (publikacji, upgrade) na każdej stacji w sieci, w
każdej chwili można dotrzeć do centralnej konfiguracji skanera i kształtować ją wg. potrzeb. Jednak można
wykorzystać również standardowe mechanizmy zdalnego uruchamiania procesów (opcjonalny interfejs
SoftwareCheck RemAudit) do uruchomienia skanera w trybie on-line na dowolnej stacji w sieci.
Oprócz zwykłego odczytu rejestrów, analizowane są pakiety instalacyjne, baza instalacji MSI, zapytania WMI,

od zasobów do wymaganych licencji i dowodów legalności .
Reguły przyporządkowania produktów do licencji i dalej do zamówień i faktur
pozwalają porównać
instalacje z zakupami - jest to właściwie jedyna realna droga uzyskania pełnowartościowego audytu
zasoby plikowe co daje pełny obraz -



Konsola umożliwia wykorzystanie predefiniowanej bazy wzorców oraz łatwe kreowanie własnych wzorcówprzenoszenie



Bazy Wiedzy pomiędzy kolejnymi projektami jest maksymalnie uproszczone i wydajne.

Identyfikacja zainstalowanych produktów opiera się na rozbudowanych algorytmach skanera oraz szerokich
możliwościach Bazy Wiedzy- ponieważ zdefiniowane są nie konkretne przypisania plik-program, ale tzw.
i



reguły przyporządkowania.

Informacje z bazy zorganizowane są w formie siatek danych (jak w Excelu- dających duże możliwości
masowego przeglądania danych) lub w postaci typowych formularzy edycyjnych. Cały zestaw przyjaznych
narzędzi maksymalnie



maski

upraszcza i przyśpiesza pracę z danymi.

system menu wyskakujących z poziomu wszystkich siatek danych pozwala "zagłębiać się"
w szczegóły . Z poziomu każdej siatki danych można poprzez menu popup włączyć automatyczne wyszukiwanie
Rozbudowany

informacji w Internecie - to bardzo przyśpiesza pracę i pozwala dotrzeć do aktualnych informacji.


Wraz z SoftwareCheck dostarczona jest licencja na niezależny serwer bazodanowy lokalny lub sieciowydo wyboru. Niezależność od drogich platform daje większą swobodę przy pracach np. u różnych klientów, jest
prostsze w obsłudze i skutecznie separuje bazę audytora (która jest innym rodzajem bazy niż pozostałe). Poza
tym rozwiązania dedykowane pozwalają operować na większych porcjach informacji.W najnowszej wersji
zawarto bardzo nowoczesną bazę danych

Interbase .


FireBird . Jeśli jest potrzeba można wykorzystać bazy komercyjne

Wyjątkowe funkcje eksportu (z każdej siatki np. bezpośrednio do Excela) oraz dobry

raportów


generator graficzny

Detekcja kluczy seryjnych i danych instalacyjnych Microsoft- w bazie przechowywane są automatycznie
klucze (te które są wymagane do instacji) potrzebne do uporządkowania sieci ze względu na legalność lub
zapobieganie kłopotom z automatycznym upgrade Windows.




Notatnik Audytora - własne

"notatki" na siatkach na bieżąco , w trakcie pracy.

Bezkonkurencyjna cena oraz możliwość wykonywania audytów zewnętrznych (osobne Moduły Audytowe),
obsługa po polsku bezpośrednio u producenta, wraz z zakupem- wsparcie techniczne. Opcje zakupu ilości
limitowanych lub bez ograniczeń na stacje (stała cena powyżej 100 stacji).

