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Kas yra Axence nVision?

 Vieninga valdymo paslauga

 Kelių administratorių galimybė

 Prieigos teisės administratoriams ir auditoriams

 Lankstumas bei modulių derinimo galimybės

Valdymas



Tinklo modulis

 Tinkle esančių įrenginių stebėjimas, naudojant TCP/IP, SNMP ir WMI protokolus

 Įrenginių ir jų statusų atvaizdavimas interaktyviame žemėlapyje

 TCP/IP servisų aptikimas veikiančiuose įrenginiuose

 Windows sistemų ir kitų paslaugų parametrų stebėjimas (MS Exchange, MS SQL ir 
kitus), įvykių žurnalą ir sistemos paslaugas

Tinklo paieška, 
stebėsena ir 
vizualizacija

The Power of 

Intelligence



Tinklo modulis

 Maršrutizatorių ir komutatorių 
stebėjimas

 Prievadų statusų informacija, sąsajų 
pasikeitimai

 Įrenginių prijungimas prie prievadų

 Tinklo apkrova per prievadą

 Įrenginių, prisijungusių prie 
maršrutizatoriaus ar komutatoriaus, 
MAC adresų aptikimas

Prievadų stebėsena



Tinklo modulis

The Power of 

Intelligence

 Informacija apie besibaigiančius resursus

 Pranešimai

 Automatiniai ištaisomieji veiksmai

Įspėjimai ir 
ištaisomieji 
veiksmai

 Diagramos ir ataskaitos

 Sistemų veiklos ataskaitos

 Paslaugų ir programų ataskaitos

Ataskaitos



Audito modulis

Programinės įrangos 
auditas

Techninės įrangos 
auditas

Administraciniai 
duomenys

Pasikeitimai

Ataskaitos ir įspėjimai

Barkodai



Hardware Inventory

 Sąrašas įdiegtų programų ir Windows atnaujinimų, sąrašas turimų licencijų

 Programinės įrangos legalumo auditas: turimų licencijų ataskaitos ir realiai įdiegtos 
programinės įrangos

 Programų aptikimas pagal EXE tipo failus ir registrų įrašus

 Dažnai atnaujinami programų duomenų bazės šablonai

 Microsoft programų raktų aptikimas

Programinės 
įrangos auditas



Hardware Inventory

 Detali techninės įrangos sudėtis su sistemos nustatymais

 Valdomas techninės įrangos auditas

 Greitas ataskaitų kūrimas leidžia planuoti įrangos atnaujinimą ir nusidėvėjimą

Techninės 
įrangos auditas



• QR kodų generavimas, inventoriaus lipdukų ruošimas; palaikomi populiariausi 
barkodų standartai

• Audito Android programėlė (internetinis skenavimas barkodų/QR/kiti)

Audito modulis – Barkodai



Audito modulis – Administraciniai duomenys

The Power of 

Intelligence

• IT infrastruktūros informacija:
Inventoriaus numeris, atsakingas
vartotojas, užsakymo ir palaikymo
kaštai, tiekėjas, licencijų ir garantinių
baigimosi laikas (su įspėjimais) ir t.t.

• Pasirinktinai nustatomas įrangos
tipas ir duomenų laukai

• Papildomi failai: SF, licencijų lipdukų
nuotraukos, PDF dokumentai

• Duomenų papildymas išoriniais
duomenimis



Audito modulis – Ataskaitos ir Pasikeitimai

 Techninės ir programinės įrangos pokyčių registras – įskaitant ir laikinai 
neprijungtus į tinklą įrenginius

 Kasdienis įrangos skenavimas ir pakitimų fiksavimas, įspėjamieji pranešimai
Pasikeitimai

The Power of 

Intelligence  Pranešimai programinės įrangos diegimas ar techninės įrangos pasikeitimai

 Programinės įrangos legalumo auditas – licencijų atitikimo kontrolė

 Realaus laiko ataskaitos – agentai automatiškai perduoda informaciją apie 
pakitimus

 Viso tinklo ar pasirinkto departamento audito ataskaitos 

Ataskaitos ir 
įspėjimai



Vartotojų modulis

Pagrindiniai tikslai 
stebint vartotojus

Nustatyti vartotojus, 
atsakingus už pažeidimus

Padidinti darbuotojų 
produktyvumą

Mažinti IT išlaidas



Vartotojų modulis

The Power of 

Intelligence  Programinės įrangos naudojimo trukmė

 Dokumentai, su kuriais dirbo darbuotojas, ir 
darbo trukmė 

 Ekrano kopijos

Naudojamos programos ir darbo 
istorija

 Darbo pradžios ir pabaigos 
laikas

 Poilsio trukmė

 Darbuotojo veiklos santrauka

Darbo ir poilsio režimas



Vartotojų modulis

 Lankomų internetinių svetainių stebėjimas apsilankymų
skaičius ir trukmė

 Prieigos ribojimas prie internetinių šaltinių ar programų
kiekvienai darbo vietai atskirai arba visai grupei

 TOP lankomiausi internetiniai puslapiai kiekvienam
darbuotojui

Lankomos internetinės svetainės ir jų 
blokavimas

 Tinklo srauto stebėjimas

 Pralaidumo vartotojui stebėjimas

 e-pašto antraščių stebėjimas

Tinklo ir siunčiamų laiškų stebėjimas



Vartotojų modulis

 Spausdintojo informacija: autorius, spausdinimo laikas, dokumento pavadinimas, 
puslapių kiekis, spausdintuvas ir t.t.

 Spausdinimo išlaidų analizė, grupuojant išlaidas vartotojui ir spausdintuvui

Spausdinimo 
stebėjimas

The Power of 

Intelligence



Duomenų apsaugos modulis

 Skirtingų prieigos taisyklių taikymas
išoriniams įrenginiams

 Blokavimas tam tikrų tipų įrenginiams

 Įrenginiai, prijungti prie tinklo ir pasirinkto
įrenginio

 Autorizuoti įmonės įrenginiai, blokuojant arba
ribojant privačius

 Išorinių įrenginių identifikavimas per serijinius
numerius

Išorinių įrenginių prieigos ir 
autentifikavimo valdymas

 Fiksuojamos visos operacijos išoriniuose 
įrenginiuose

 Perspėjimai dėl neteisėtai naudojamo 
įrenginio

Įrenginių audito operacijos



Pagalbos Modulis

 Greita pagalba kiekvienam darbuotojui

 Vidinė geresnės kokybės techninė pagalba

 Techninių problemų analizė

Problemų 
duomenų bazė



Pagalbos Modulis

• Darbuotojai lengvai gali pranešti apie iškilusią problemą tiesiai per 
naršyklę; lengvai pridės ekrano kopiją

• Pridėti pastabas ir priedus prie sukurto bilieto

• Priskirti bilietą pasirinktam administratoriui ar kategorijai

• Integracija su Active Directory, automatinis registravimasis prie 
sistemos

• Pagalbos centro darbuotojų darbo trukmė ir ataskaitos apie atliktas 
užduotis



 Vidinės žinutės visiems vartotojams
– saugi alternatyva išorinėms žinučių
rašymo programoms

 Pranešimai su galimais privalomais
patvirtinimais

Vartotojų 
bendravimas

 Nuotolinė prieiga prie tinkle esančių
darbo vietų

 Nuotolinė prieiga prie nutolusių
darbo vietų

 Fiksuojamos visos aktyvios vartotojo
sesijos – taip pat ir terminaliniame
serveryje

 Prisijungimas prie vartotojo
darbalaukio vartotojo ar
administratoriaus teisėmis

 Failų mainai

 Pagalbos eilės sudarymas

Nuotolinė 
prieiga

Pagalbos modulis – Pokalbiai ir nuotolinis 
prisijungimas



Axence nVision padeda…

• Veiksmingas ir efektyvus IT infrastruktūros valdymas 

• Programinės įrangos sąnaudų mažinimas, teisingai paskirstant 
licencijas ir išvengiant bausmės už nelegalios programinės įrangos 
turėjimą tinkle

• IT išlaidų mažinimas, geresnis techninės ir programinės įrangos 
paskirstymas

• Apsauga nuo nepageidaujamų internetinių šaltinių ir duomenų 
nutekėjimo

• Mažesnės išlaidos techninei pagalbai, greitesnis ir efektyvesnis 
problemos sprendimas
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