USAGE STATS

DESCRITIVO

Tome Decisões de TI
Inteligentes e Mantenha a
Conformidade

Obtenha controle de seu inventário de TI
com relatórios inteligentes e widgets
dinâmicos
Administradores de TI geralmente são ofuscados e assoberbados pelo número absoluto de ativos de TI em seu
ambiente. Como consequência, ativos de TI acabam sendo implementados a mais ou utilizados a menos, o que
resulta em mais despesas e não conformidade com normas de licenciamento. Nossa Administração de Ativos
fornece insights abrangentes sobre a implementação e o uso de ativos de TI em seu ambiente, o que permite
tomar decisões de TI informadas.
OTIMIZE A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVOS
DE TI
Entenda padrões de uso de softwares e computadores,
para identiﬁcar os ativos mais usados e realocar os
recursos de forma apropriada.

MANTENHA A CONFORMIDADE
Tenha controle de quando um produto de software
está implementado a mais para garantir o respeito aos
contratos de licenciamento.

ECONOMIZE DINHEIRO

CONHEÇA SEUS USUÁRIOS AVANÇADOS

Identiﬁque e corrija situações em que licenças de
software estejam sendo subutilizadas, e economize
dinheiro.

Identiﬁque e priorize usuários que mais estejam
utilizando ativos de TI.

VISUALIZE O USO DE ATIVOS

OBTENHA RELATÓRIOS REVELADORES

Um painel abrangente com widgets dinâmicos retrata
visualmente os dados de uso.

Relatórios detalhados oferecem todas as informações
sobre uso e conformidade necessárias para tomar
decisões relacionadas a TI.

MANTENHA REGISTROS OBRIGATÓRIOS

ADMINISTRE COM UM CONSOLE CENTRAL

Gere relatórios detalhados para auditorias de licença
de software, e armazene e recupere facilmente as
informações de licenciamento.

A administração, a implementação e a conﬁguração
são habilitadas com um único console baseado na web
ou local.

Você sabia?

30%

Até
de um orçamento de
TI pode ser economizado por
meio do gerenciamento eﬁcaz
de ativos.
- Gartner

O Deep Freeze Cloud
fornece um console único para
Proteger, Atualizar e Administrar os
seus computadores.

Digitalize o Código QR
para inscrição no Deep Freeze
Cloud agora

Recursos Principais

“

Usage Stats

PAINEL DO USAGE STATS

INVENTÁRIO DE SOFTWARE
IMPLEMENTADO

MONITORAMENTO DE USO DE
APLICATIVOS

Lista abrangente de softwares
implementados no ambiente, com detalhes
como editores, versões e número de
implementações. Mantém uma lista de seus
acordos de licença.

Analise o uso de aplicativos por uso
total, usuários diferentes, tempo de uso
e uso mais recente.

MONITORAMENTO DE USO DO
COMPUTADOR

CONTROLE DE CONFORMIDADE DE
LICENÇAS

CONTROLE DE LOGIN DE USUÁRIOS

Fornece visibilidade sobre o uso de
computadores e softwares
implementados, com detalhes, como
duração, logins e número de usuários.

Controla a implementação de software,
comparando em relação ao número de
licenças autorizadas. Indica se um
software está implementado a mais ou
subutilizado.

Exibe dados essenciais sobre uso do
computador, uso de software e
utilização de licença em um relance por
meio de widgets dinâmicos.

RELATÓRIOS EXPORTÁVEIS
Exporte relatórios detalhados de uso de
computadores e aplicativos por usuário
para auditorias de conformidade e
tomadas de decisões.

APPS ADMINISTRADOS E NÃO
ADMINISTRADOS
Administre um inventário de todos os
aplicativos instalados ou exclua facilmente
aplicativos que sejam freeware ou não
essenciais

forneceu visibilidade sobre os
computadores e aplicativos
mais utilizados, e ajudou a
tomar decisões informadas
sobre como realocar melhor os
recursos.
- Distrito Escolar do Condado de
Gilchrist

Permite o controle de padrões de login
de usuários por meio do número de
logins, uso total, duração média da
sessão, e primeiro e último logins.

PACOTE
ULTIMATE

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Disponível com um console hospedado,
para facilitar a implementação, a
conﬁguração e a administração de
atualizações.

Com a oferta Ultimate do Deep
Freeze Cloud, o Usage Stats
fornece relatórios de
implementação de software
para garantir a conformidade.

Recursos do Usage Stats

REQUISITOS DE SISTEMA

Recursos

Premium

Ultimate

Windows 7 (32 bits ou 64 bits)
Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits)
Windows 10 (32 bits ou 64 bits)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E BASEADA NA WEB
Painel de Controle e Widgets
Administração baseada no Site
Administração baseada em Usuários
Relatório de Uso de Aplicativos
Relatório de Uso de Computadores
Relatório de Resumo de Login
Relatório de Conformidade de Licenças de Software
Relatório de Uso de Software Administrado
Integração com Software Deployment

TM

Para saber como os seus ambientes de
informática podem se beneﬁciar com as
Soluções da Faronics, acesse
www.faronics.com
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