
Aplikacja DeskCenter Management Suite optymalizuje wielk¹ liczbê zadañ
administracyjnych wewn¹trz ca³ej organizacji IT. Za pomoc¹ systemu DeskCenter
Management Suite wszystkie stacje robocze, serwery, zasoby, konfiguracje i
aplikacje s¹ administrowane w sposób efektywny z jednego punktu centralnego.
Integracja modu³ów w jednym interfejsie u¿ytkownika/aplikacji umo¿liwia szybk¹ i
efektywn¹ pracê. Rozwi¹zanie to daje siê bez problemu zintegrowaæ z istniej¹c¹
infrastruktur¹IT.Wysokiej jakoœci inwentaryzacjasprzêtu ioprogramowaniawca³ym
przedsiêbiorstwie tworzy przy tym spójn¹ bazê danych stanowi¹c¹ podstawê do
profesjonalnego zarz¹dzania cyklem ¿ycia IT. Oszczêdza czas informatyków i
umo¿liwiawykonaniezadañorazprocesówwsposóbszybki iniezawodny.

DeskCenter Management Suite®

BEST PRACTICE IT-MANAGEMENT

INWENTARYZACJA SYSTEMÓW
Inwentaryzacja sprzêtu i oprogramowania jest

warunkiem koniecznym do efektywnego i

d³ugoterminowego zarz¹dzania systemami IT.

Poniewa¿ systemy IT podlegaj¹ ci¹g³ym

zmianom w ci¹gu ca³ego cyklu ich ¿ycia, tylko

zautomatyzowana inwentaryzacja pozwala na

utrzymanie stanu zgodnego z faktycznym.

Program DeskCenter Management Suite

zbiera w tym celu wszelkie informacje

dotycz¹ce sprzêtu i oprogramowania syste-

mów komputerowych. Do ujêcia kompone-

ntów, takich jak np. systemy Linux, drukarki,

prze³¹czniki itp.,stoj¹dodyspozycjielastyczne

metody inwentaryzacji z wykorzystaniem

SNMP.

Ju¿ podczas inwentaryzacji oprogramowania

zostaj¹ ujête wszystkie produkty zainstalo-

wane na stacjach klienckich. Dziêki elas-

tycznym regu³om dla aplikacji, skanów plików

czy te¿ systemów operacyjnych istnieje

nastêpnie mo¿liwoœæ ewidencji wszystkich

ZARZ¥DZANIE LICENCJAMI

produktów w przedsiêbiorstwie wymagaj¹-

cych licencji. Automatyczne rozpoznawanie

produktów wymagaj¹cych oraz niewymaga-

j¹cych posiadania licencji pozwala na

kompletne audyty SAM za pomoc¹ niewielu

klikniêæ. W ten sposób udaje siê w kilka minut

uzyskaæ kompletny przegl¹d

wszystkich zainstalowanych w

organizacji produktów wraz z

wykorzystywanymi przez nie

licencjami.

Ju¿ podczas ewidencji ka¿dego

zasobu (systemu, u¿ytkownika

itp.) mo¿na rejestrowaæ zwi¹-

zane z nim wa¿ne informacje.

Nale¿¹ do nich: dane umowy, zakup i jego

koszty, leasing i amortyzacja, pracownicy

serwisowi, dostawcy i partnerzy serwisowi,

centra kosztów, lokalizacje i pomieszczenia,

segmenty sieci i przy³¹czenia, jak równie¿

poszczególne oddzia³y firmy.

Ten modu³ rozszerza zarz¹dzanie zasobami

dotycz¹cymi systemów, komponentów i

u¿ytkowników o mo¿liwoœæ zapisywania

dowolnych dokumentów w bazie danych.

Ka¿demu zasobowi przyporz¹dkowanych

zostaje wiele dokumentów, zaœ z ka¿dym

dokumentem mo¿e zostaæ powi¹zane

dowolnie wiele systemów, komponentów i

u¿ytkowników.

ZARZADZANIE ZASOBAMI

ROZSZERZENIE DOKUMENTOWE
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Zarz¹dzanie poprawkami

Helpdesk

Zarz¹dzenie serwisem

Zintegrowane raportowanie

DeskCenter.WEB

MODU£Y

„Za pomoc¹ programu

DeskCenter Management Suite

zarz¹dzamy skutecznie ca³¹

nasz¹ sieci¹ IT. Oszczêdnoœæ

czasu jest ogromna. Koszty

wydane na zakup tego produktu

zwracaj¹ siê ju¿ po krótkim

czasie dziêki doskona³emu

stosunkowi ceny do wydajnoœci.”

Thomas Köhnlein

Regens/Wagner/Stiftungen

OPINIA KLIENTA

DESKCENTER MANAGEMENT SUITE - G£ÓWNE ZALETY

ü

ü

ü

ü

szybkie wdro¿enie i prosta obs³uga

przejrzysty i adaptowalny interfejs u¿ytkownika

spójne   zarz¹dzanie,  sterowanie  i  kontrola

w jednej aplikacji

niskie wymagania dla systemów i zasobów

ü

ü

ü

ü

otwarta baza danych SQL (koncepcja CMDB)

zgodnoœæ z ITIL

doskona³y stosunek ceny do wydajnoœci

bezpieczeñstwo prawne i pewnoœæ

planowania



DYSTRYBUCJA SYSTEMÓW
OPERACYJNYCH
Zautomatyzowana instalacja kompletnych

systemów operacyjnych za pomoc¹ programu

DeskCenter Management Suite oszczêdza

kosztowny czas dzia³u IT i uwalnia zwi¹zane z

tym zasoby. Ponadto narzêdzia do dystrybucji

systemów operacyjnych integruj¹ siêwpe³ni

z istniej¹cym w zestawie

zarz¹dzaniem klientami i serwerami. W³aœnie

dziêki wspó³dzia³aniu z modu³em dystrybucji

oprogramowania mo¿liwa jest w ten sposób

kompletna konfiguracja systemu serwero-

wego pocz¹wszy od systemu operacyjnego a

skoñczywszy na potrzebnych aplikacjach. Do

funkcji tego modu³u zaliczaj¹ siê wbudowana i

kompletnie zautomatyzowana dystrybucja

systemów operacyjnych firmy Microsoft od

Windows NT do Vista, instalacja innych

systemów operacyjnych i tworzenie ich

obrazów, zarz¹dzanie kluczami insta-

lacyjnymi i aktywacyjnymi poprzez adresy

MAC, kompletnie zintegrowana konfiguracja

plików do nienadzorowanej instalacji ze

wspomaganiem sterowników w³¹cznie, jak

równie¿ dystrybucja za pomoc¹ p³yt CD/DVD,

pamiêci USB, obrazów ISO, wbudowanego

serwera PXE lub alternatywnie serwera

TFTP/DHCP/PXE.
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REFERENCJE

„Podczas prezentacji produktu

pracownicy firmy  DeskCenter

Solutions AG przekonali nas

o zorientowaniu na klienta

oraz dobrej  pomocy technicznej

na  miejscu, co  dodatkowo

utwierdzi³o  nas  w  decyzji

o zakupie aplikacji DeskCenter

Management  Suite.

Program  ten wspiera  zasady

bezpieczeñstwa dla banków i

oferentów us³ug  finansowych.

Ponadto  pracownicy tej firmy

pomagali nam aktywnie przy

wdra¿aniu systemu.”

Wolfgang Krause

Kreissparkasse Döbeln

OPINIA KLIENTA

ZARZ¥DZANIE SYSTEMAMI

ACTIVE SCRIPTING
TOOLBOX

ZDALNE STEROWANIE

Jeœli zaistnieje koniecznoœæ interwencji w

konfiguracjê systemu, mo¿e siê to odbyæ

szybko i niezawodniezapomoc¹modu³udo

zarz¹dzaniasystemami.Pozwalaonmiêdzy

innyminakoñczeniedotychczasowychb¹dŸ

uruchamianie nowych procesów, konfiguro-

wanie us³ug, usuwanie zadañ drukowania i

na wiele wiêcej.

Technologia Active Scripting jest

szeroko rozpowszechnionym narzêdziem

pomocniczym stosowanym przez wielu

administratorów. Mened¿er Systemów

optymalizuje u¿ycie skryptów za pomoc¹

narzêdzia Active Scripting Toolbox.

Wykorzystuj¹c jêzyk skryptowego VBS

(Visual Basic Script) mo¿na tworzyæ

w³asne rozszerzenia modu³u Zarz¹dzania

Systemami.

Aplikacja DeskCenter Management Suite

integruje w tym celu narzêdzie do wyda-

jnego sterowania zdalnego na bazie

programu UltraVNC. Funkcje do dystry-

bucji agentów UltraVNC s¹ wbudowane w

modu³ zarz¹dzania systemami. Pozwala to

na instalacjê us³ugi UltraVNC na systemach

klienckich bezpoœrednio z systemu

DeskCenter. Alternatywnie istnieje tak¿e

mo¿liwoœæ nawi¹zania po³¹czenia z

systemem docelowym bez koniecznoœci

instalacji agenta UltraVNC.
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Skupiaj¹c  zarówno  wszystkich

pracowników pomocy technicz-

nej,  jak i programistów  w jednej

lokalizacji  oraz  wcielaj¹c  ich

bezpoœrednio w dalszy rozwój

naszego produktu, dbamy o jak

najlepsze wsparcie dla u¿ytko-

wnika oraz o szybk¹  realizacjê

rozwi¹zañ. Aby zapewniæ opty-

maln¹ opiekê nad naszymi klie-

ntami, jesteœmy reprezentowani

na ca³ym  œwiecie za poœredni-

ctwem sprawnej sieci partnerów.

Dziêki  temu mo¿emy zagwara-

ntowaæ  naszym klientom tak¿e

regionalnie niezawodn¹ pomoc

przy planowaniu, integracji oraz

u¿ytkowaniu naszych produktów.

O  NAS

„Temat   oprogramowania  do

zarz¹dzania  zasobami  IT by³

przez   d³ugi  czas  w naszych

planach. W koñcu znaleŸliœmy

rozwi¹zanie, które odpowiada

naszym wymaganiom spójnego

i kompletnego zarz¹dzania i to

za  rozs¹dn¹  cenê.”

Egbert Petzold

Szpital St. Elisabeth und St. Barbara

Halle

OPINIA KLIENTA

DYSTRYBUCJA OPROGRAMOWANIA
Program DeskCenter Management Suite

wspomaga popularne metody instalacji, takie

jak instalacja pakietów MSI, standardowe

programy instalacyjne oraz instalacja

sterowników z u¿yciem plików INF. Ró¿ne

instalacje mog¹ byæ przy tym skupiane w

jednym pakiecie instalacyjnym. Nastêpnie za

pomoc¹ regu³ systemowych pakiety te mog¹

byæ instalowane, deinstalowane lub aktualizo-

wane. Je¿eli wymagania na istniej¹cych

systemach ulegn¹ zmianie lub dodane zo-

stan¹ nowe, wówczas dochodzi do automaty-

cznej aktywacji zbioru predefi-

niowanych regu³, pozwalaj¹-

cych na instalacjê zawartych w

nich pakietów oprogramowania.

W razie potrzeby instalacje s¹

sterowane czasem oraz mog¹

byæ po³¹czone z akcjami

zaprogramowanymi na bazie skryptów

VBScript. Instalacja pakietów oprogramo-

wania odbywa siê w oparciu o redundantne

punkty dystrybucji oprogramowania. S¹ to

udostêpnieniasieciowelubadresyURL.W ten

sposób instalacje w rozproszonych lokaliza-

cjach s¹ bardziej efektywne, natomiast

mniejsze lokalizacje nie wymagaj¹ w³asnych

serwerów jako Ÿróde³ instalacji. W razie

potrzeby istnieje mo¿liwoœæ tymczasowego

zapisywania zasobów instalacyjnych na

stacjach klienckich. Dziêki temu, w przypadku

gdy zaistnieje koniecznoœæ doinstalowania

komponentów, dostêp do punktu dystrybucji

oprogramowanianiejestwymagany.

DeskCenter Management Suite oferuje

funkcje do zarz¹dzania poprawkami,

pozwalaj¹ce na aktualizacjê wszystkich

administrowanych systemów. Aktualizacje

œci¹gane s¹ za pomoc¹ us³ugi Workflow wg

definiowalnego planu czasowego lub w razie

potrzeby tak¿e niezw³ocznie i zapisywane w

centralnym punkcie dystrybucji oprogramo-

wania. Agent SDI skanuje ka¿dy system w

sieci i wykrywa brakuj¹ce

poprawki. W ten sposób program

DeskCenter Management Suite

gwarantuje optymalny i dosto-

sowany do potrzeb system

dystrybucji aktualizacji, poniewa¿

œci¹gane i instalowane s¹ tylko te

poprawki, które zosta³y przez

agenta SDI uznane jako wymagalne. Systemy

mog¹ byæ podzielone na grupy z ró¿nymi

prawami do instalacji poprawek, aktualizacje

mog¹ byæ instalowane/deinstalowane o

ka¿dym czasie. Ze szczegó³owych sprawo-

zdañ mo¿na odczytaæ, jakie poprawki s¹

zainstalowane b¹dŸ niezainstalowane i na

jakich systemach. Dziêki zarz¹dzaniu popra-

wkami aplikacja DeskCenter Management

Suite oferuje zautomatyzowan¹ i bazuj¹c¹ na

regu³ach dystrybucjê aktualizacji i zapewnia w

ten sposób wysoki stopieñ niezawodnoœci

systemów operacyjnych i aplikacji u¿ytko-

wych.

ZARZ¥DZANIE POPRAWKAMI



ZARZ¥DZANIE SERWISEM

RAPORTOWANIE

INTEGRACJA

DESKCENTER.WEB

Zarz¹dzanie serwisem uzupe³nia modu³

zarz¹dzania wsparciem u¿ytkownika o funkcje

terminarza, jak równie¿ o modu³ planowania dla

pracowników dzia³u Helpdesk (harmonogram

grupowy). W ten sposób mo¿na ustalaæ terminy

dla pracowników serwisu i powi¹zaæ je z

konkretnym systemem, komponentem, zg³o-

szeniem czy te¿ u¿ytkownikiem, tak by podzia³

pracypomiêdzypracownikamizespo³uHelpdesk

przebiega³ przejrzyœcie, wydajnie i sprawnie.

Powtarzaj¹ce siê zadania zarz¹dzane s¹ za

pomoc¹ terminów cyklicznych. Dziêki temu

mo¿na dokonaæ dok³adnego szacunku wszyst-

kich prac zwi¹zanych z okreœlonym zasobe-

m/zadaniem. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ

synchro-nizacji kalendarza z lokalnym profilem

programuMSOutlook,przyczymodbywasiêona

wedle wyboru jedno lub dwukierunkowo.

Dziêki rozwi¹zaniu DeskCenter.WEB program

DeskCenter Management Suite oferuje

interfejs WWW dla modu³u zarz¹dzania

wsparciem technicznym. W ten sposób funkcje

Helpdesk'u stoj¹ do dyspozycji wszystkich

u¿ytkowników organizacji, tworz¹cych

zapytania.

Wbudowany modu³ raportowania umo¿liwia

tworzenie raportów, np. od prostych sprawo-

zdañ kosztowych a¿ do dokumentów

sprawozdawczoœci finansowej. W tym celu stoi

do dyspozycji kreator raportów, który mo¿e byæ

wykorzystywany tak¿e jako niezale¿na

aplikacja.

W przypadku, gdy istnieje struktura domenowa,

mo¿na dokonaæ skatalogowania systemów PC,

systemów serwerowych, jak równie¿ u¿ytko-

wników za poœrednictwem us³ug ADS lub NDS.

Systemybezpo³¹czeniazdomen¹mo¿nauj¹æza

pomoc¹ rêcznego wpisu lub importu poprzez

skan IP. Nastêpnie systemy te mog¹ zostaæ

zinwentaryzowane za pomoc¹ ró¿norodnych

metod (bez udzia³u agenta za pomoc¹ us³ugi

Windows, za pomoc¹ skryptu logowania,

inwentaryzacji jednoetapowej dla systemów bez

po³¹czenia sieciowego lub te¿ za pomoc¹ agenta

SDI). Aplikacja DeskCenter Management Suite

gromadzi wszystkie dane w otwartej bazie SQL

zawieraj¹cej zrozumia³e nazwy, co u³atwia

integracjê z systemami obcymi (np.SAP).

HELPDESK

SZABLONY PRZEP£YWU PRACY

BAZA WIEDZY

Aby mieæ mo¿liwoœæ oceny zachodz¹cych

procesów a z drugiej ich dotrzymania w czasie,

konieczna jest dobra dokumentacja i rejestracja

przebiegów. Funkcjê tê przejmuje modu³

Helpdesk. W jego postaci stoi do dyspozycji

narzêdziedopracy,któreumo¿liwiabezpoœredni

dostêp do danych pracownika oraz zasobu.

System zarz¹dzania wsparciem rejestruje

zapytania serwisowe u¿ytkowników oraz s³u¿y

do tworzenia zleceñ dla pracowników serwis-

owych. Dziêki temu zdarzenia powtarzaj¹ce siê

mog¹ byæ opracowywane efektywnie i u¿ywane

w nich zasoby s¹ szybciej rozwi¹zywane.

Wszystkie dzia³y bior¹ce udzia³ w zdarzeniu

zostaj¹ w³¹czone do ³añcucha procesu, co

pozwala na wyraŸne zwiêkszenie wydajnoœci

wsparcia. W ten sposób mo¿na te¿ oszacowaæ

jakoœæ œwiadczonej us³ugi tworz¹c miejsce dla

ulepszeñ.

Zapytania lub problemy, które s¹ zg³aszane

automatycznie lub bezpoœrednio przez klienta w

module Helpdesk, mog¹ byæ kategoryzowane

ju¿ podczas ich tworzenia. Hierarchie kategorii

mog¹ byæ definiowane w zale¿noœci od infra-

struktury IT. Helpdesk wspomaga nie tylko

ewidencjê zg³oszeñ i problemów, ale tak¿e

zarz¹dzanie za³¹cznikami plikowymi lub

procesami pracy. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ

rozliczania nak³adu czasowego oraz kosztów

zwi¹zanych z realizacj¹ poszczególnych

zg³oszeñ serwisowych. Modu³ Helpdesk oferuje

funkcje, które pozwalaj¹ na definiowanie

przep³ywów pracy, procedur eskalacji oraz

szablonów dla poczty e-mail i zg³oszeñ serwi-

sowych.

Wiedza o zdarzeniach i awariach powinna byæ

przekazywana od poszczególnego pracownika

wsparcia technicznego do ca³ego zespo³u. Te

informacje powinny byæ tak¿e dostêpne dla

u¿ytkowników koñcowych. W tym celu mo¿na je

publikowaæ w bazie wiedzy, dziêki której

wspierana jest samopomoc oraz kompetencje

u¿ytkownika. Rozwi¹zanie problemu techni-

cznego i zamkniêcie danego zadania preze-

ntowane jest u¿ytkownikowi raportuj¹cemu

dany problem techniczny na konsoli webowej.

Dziêki temu osoba zg³aszaj¹ca problem do

zespo³u Helpdesk zostaje poinformowana o

etapie prac oraz pomyœlnym rozwi¹zaniu

danego problemu technicznego.
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WERSJA TESTOWA

Przetestuj DeskCenter

Management Suite wraz z

wszystkimi jej funkcjami.

www.deskcenter-solutions.net/

form-download-softpoint.html

KONTAKT

Aplikacja DeskCenter

Management Suite

otrzyma³a w roku 2007 nagrodê

innowacyjnoœci  przyznawan¹

przez niemieck¹ organizacjê

Initiative  Mittelstand  jako

„Najlepsze  narzêdzie  do

zarz¹dzania  systemami  IT”.

NAGRODA INNOWACYJNOŒCI

PRODUCENT:

DeskCenter Solutions AG

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

SoftPoint Spó³ka z o.o.

TWÓJ PARTNER:

NIEMCY

tel.   +49 (0) 341 30 85 45-0

fax   +49 (0) 341 30 85 45-29

info@deskcenter-solutions.net

tel.   +48 (22) 635 80 03

fax   +48 (22) 635 69 50

sales@softpoint.com.pl


