Termékismertető

ZENworks Asset
Management
A Novell hazánkban és külföldön is nagy sikert aratott terméke
hatékony
megoldás
a
nagyvállalati
licencgazdálkodás
problémáira. A termék új verziója számos előnyt hordoz
elődeihez képest mind a felügyeleti paradigma, mind az egyes
funkciók terén.

Bevált felismerési technológia
A ZENworks Asset Management a
termék korábbi verzióiban is használt,
nagy pontosságot nyújtó tudásbázis-alapú szoftver- és hardverfelismerési
technológiát alkalmazza. Ennek köszönhetően a szoftver- és hardverleltár nagy
pontossággal tartja nyilván a számítógépekben található komponenseket. A
pontosabb
szoftveradatokból
pedig
részletesebb képet ad a rendszer a
licencgazdálkodás terén is: havonta
bővülő tudásbázisának köszönhetően a
termék jelenleg mintegy 30 000 különféle szoftver felismerését teszi lehetővé,
ami természetesen egyedi termékekkel
is bővíthető.
Eszközök leltározása rugalmas
módon
A ZENworks Asset Management kliensprogramja Windows, Linux (RedHat és
SUSE), Macintosh és NetWare eszközökről is képes begyűjteni a leltáradatokat. Sőt, lehetőség van a hálózatra nem
kapcsolt eszközök adatainak begyűjtésére is. A leltáradatok gyűjtése igen rugalmasan ütemezhető, és a rendszer
eltárolja akár több évre visszamenőleg a
leltáradatokban történt változásokat az
egyes adatgyűjtések között. A leltáradatok a feltérképezett komponenseken túl
demográfiai adatokra is kiterjednek, ezek
címtárból történő importálására is lehetőség van, de akár a felhasználóktól is
bekérhetők információk az adatgyűjtéssel megjeleníthető adatbekérő ablak
segítségével.

A rendszer a nyilvántartott adatok köre
kapcsán is testre szabható: lehetőség
van egyedi adatmezők definiálására,
amivel a munkaállomások, felhasználók
vagy termékek szervezetre jellemző
egyéb adatainak nyilvántartása is lehetővé válik.
Licencfelügyelet felsőfokon
A ZENworks Asset Management a
legkorszerűbb eszközökkel segíti a
szervezet szoftverlicenceinek nyilvántartását.
Beszerzések és használat összevetése
A termékben nyilvántarthatók a szoftvervásárlások és informatikai szerződések,
legyen szó akár egyszerű dobozos
termékről, akár előfizetési konstrukcióról.
A vásárolt és bérelt szoftverlicencek
összerendelhetők a felügyelt gépparkon
telepített szoftverekkel, így lehetőség
van a vásárlások és a valós telepítettség
összehasonlítására, azaz a licencmegfelelés vizsgálatára. A megfelelési
jelentésben szerepeltethetők a szoftverhasználat-mérés eredményei is!
A licencbeszerzések rögzítéséhez és
nyilvántartásához a rendszer hosszú
évek tapasztalatai alapján készített
struktúrát biztosít. Lehetőség van a
beszerzési adatok tömeges importálására, a rögzített dokumentumok és
szerződések elektronikus változatának
feltöltésére, keresésére, a megfelelő
licencekkel történő összerendelésére.
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„Jelentős költségmegtakarítást értünk el a Novell ZENworks Asset
Management segítségével, mind az eszközgazdálkodás, mind az
üzemeltetés területén. A Novell eszközének bevezetése óta elkerüljük
a felesleges szoftverek megvásárlásával járó költséget, mivel az
informatikai leltárt össze tudjuk vetni a hivatalos licencadatokkal és a
szoftverhasználati információkkal.”

Budai-Tüske Gábor, Raiffeisen Bank Zrt.

Licenchatókörök kezelése
A licencnyilvántartás nemcsak különféle
licenckonstrukciók, de különféle licenchatókörök kezelésére is képes, így
többek között OEM, telepítettségi vagy
felhasználói licencek kezelése is lehetséges, akár egyazon termék különféle
licenchatókörök szerinti nyilvántartása
esetében is.
A licencfogyasztást a telepítettség
szerint licencelt szoftverek esetében a
rendszer automatikusan kiszámítja, de
az automatikussal nem mérhető licenchatókörök (pl. nyomtatott oldalak száma
alapján licencelt szoftver) esetén is
lehetőséget ad a licencfogyasztás
nyilvántartására akár kézi, akár integráció által megvalósított módon.
Licenckezelés a valós igények alapján
A ZENworks Asset Management szoftverhasználat-mérési
funkciójának
köszönhetően nemcsak a telepített szoftverek, de a valós, aktív és passzív használat adataival is végezhető összehasonlítás, melynek eredményeként a
beszerzendő szoftverlicencek mennyisége egzakt módon, a valós igények
alapján becsülhető. Lehetőség van mind
a klienseken telepített szoftverek, mind a
webes és terminálszerver-alkalmazások
mérésére.
Szoftverlicencek kiosztása
A ZENworks Asset Managementben
lehetőség van a szoftverlicencek lefoglalására (licencallokációra), amivel a
rendelkezésre
álló
licencmennyiség
kiosztható akár egyes munkaállomásokra, akár költséghely vagy telephely szerint. Ezáltal a licencek igénylése
és költségmegosztása leképezhető a
rendszerben, majd kimutatás készíthető
az igényelt szoftverek és a valóságban
telepített szoftverek viszonyáról. Ezzel a
szervezet képet kap a szoftverkiadási
nyilvántartás
naprakészségéről,
és
szabályozhatóvá válik az egyes felhasználók és szervezeti egységek által
igényelhető szoftverek köre.

Közös architektúra a felügyeleti
funkciókra
A Novell a ZENworks felügyeleti
rendszereket a jövőben közös architektúra részeként alakítja ki, így biztosítva a
közös konfigurációs adatbázis alapján
végzett ITIL alapú felügyeletet. Ennek
köszönhetően a ZENworks Asset
Management termék ugyanazt a webfelületet, ugyanazokat a kiszolgálókat és
ugyanazt a kliensprogramot használja
funkcióinak megoldására, mint a javításkezelő vagy a munkaállomás-felügyeleti
rendszer. Ezen szolgáltatások használatához így csak engedélyezni kell az adott
termékfunkciót, nincs szükség külön
rendszerek bevezetésére.
Távoli klienstelepítés és frissítés
Az új ZENworksben helyet kapott a
hálózatfelderítés és a kliensek központi
terítése. Ennek köszönhetően bármilyen
szervezetnél egyszerűen és gyorsan
juttatható el a felügyeleti kliensprogram
az arra kijelölt kliensgépekre. A már
telepített kliensek frissítésére pedig egy
külön komponens, a rendszerfrissítés
(system update) szolgáltatás került kialakításra. Ezzel testre szabott fokozatok
definiálásával,
automatikus
vagy
felügyelt módon, üzemezetten vagy
azonnali
hatállyal
elvégezhető
a
rendszer szervereken és klienseken
átívelő frissítése a Novell által biztosított
javítókészletekkel és verziófrissítésekkel.
Beépített jelentéskészítő eszköz
A ZENworks legújabb változatában
helyett kapott a ZENworks Reporting
Server, mely egy BusinessObjects Enterprise (korábbi nevén Crystal Reports)
keretrendszerben biztosít kifinomult,
tetszőlegesen testre szabható jelentéskészítési lehetőségeket. Ezzel bármilyen, a licencnyilvántartásban szereplő
információkat
tartalmazó
jelentés
elkészíthető tetszőleges formátumban.
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