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Ivanti® IT Asset Management Suite
Bütün IT varlıklarını satın aldığınız andan kullanım ömrünün sonuna kadar izleyin. Ivanti® IT Varlık Yönetimi (ITAM) Süiti 
yazılım uyumu, yazılım lisans yönetimi, envanter, varlık yaşam döngüsü yönetimi ve geri kazanma çözümlerini bir tek Varlık 
Yönetimi Çalışma Alanında birleştiren kapsamlı bir settir. Yatırım Kârlılığınızı özelleştirilebilir bir ticari değer gösterge 
panosuyla görselleştirin. Her yaşam döngüsü aşamasında daha iyi kararlar vermek için sahip olduğunuz varlıkları, nerede 
olduklarını, nasıl kullanıldıklarını ve nasıl performans gösterdiklerini bilin.

İşletme Giderlerini Geri Kazanın ve Denetimlerden Geçin
Lisans düzeltmeleri yapmak geçmişte kaldı. Artık denetimler için yazılım lisans uyumluluğunu koruyabilir ve yazılım 
uygulamalarına yapılan aşırı harcamaların önüne geçebilirsiniz. Ivanti ITAM Süiti, efektif yazılım lisansını hesaplayıp kimin 
hangi yazılımı kullandığını ve bunun lisans anlaşması kapsamında olduğunu tanımlayan denetçilere zamanında bilgi verir. 
Yazılım ve varlık yaşam döngülerini, lisansları ve sahipliği daha iyi görme imkanına kavuşun. Kullanılmayan yazılım lisanslarını 
otomatik olarak geri kazanın. Masraflar ve riskleri düşürün.

IT Varlıklarınızda Yaşam Döngüsü Süreçlerini Ustaca Yönetin
Çevrenizdeki bütün varlıkları izlemek ve korumak için yazılım yönetiminin ötesine geçin. Yenileme, kiralama, garanti ve 
sözleşme bilgilerini donanımın satın alındığı tarihte otomatik olarak edinin ve izleyin. Bataryalar, yazıcı mürekkebi veya toner 
ve diğer tüketim malzemeleri gibi varlıklar için donanım hatırlatmalarını otomatik hale getirin. Personelin işe başlaması ve işten 
ayrılması gibi otomatik hale getirilmiş işlemlerle birlikte verimlilik artar ve IT destek ve bakım masrafları azalır.

Şirketten Şirkete Bağlantılarla Bütün IT Varlıklarının 
Tam Görünürlüğünü Sağlayın
Yeni bir varlık satın aldığınız andan itibaren sipariş numarası, cihaz tipi ve konum eşleme gibi üretici, satıcı ve alıcı verilerini 
toplayan şirketten şirkete bağlantılar sayesinde gereksiz tablolardan kurtulun ve satıcı görünürlüğüne kavuşun. Ayrıca 
otomatik işlemler verimliliği artırır ve başka türlü toplanması aylar alacak daha faydalı verileri talep edildiğinde ortaya koyar.

Güçlü Keşif ve Envanter İşlemlerinden Yararlanın
Bir donanım varlığını satın aldığınız andan itibaren bütün yaşam döngüsü boyunca daha iyi kararlar verin. Süit, analitik 
verileri ve yönetim raporlarını tablet, akıllı telefon veya internet tarayıcısına sahip herhangi bir cihaza gönderir. 
Yöneticiler ve IT yönetim ekipleri, hangi varlıkların kullanıldığının tam bir resmini elde eder ve mevcut uyum durumu 
hakkında doğrudan bilgi edinir. Doğru anda doğru bilgileri sunmak, verilere güven duyulmasını ve doğru kararlar 
verilmesini sağlar. 
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