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Nätverksskanning levererar kontinuerlig aktuell information om alla era hård- och mjukvaror 

som t.ex. nätverkskomponenter, klientdatorer, servrar och tunna klienter samt deras konfi-

guration och programvaror. Med Nätverksskanning har ni total kontroll över vad som finns 

i ert nätverk och kan bedriva en effektiv licenshantering. Detaljerad teknisk information om 

IT-Infrastrukturen är viktig för snabba och målinriktade åtgärder för att åtgärda fel. Genom 

koppling av aktuell data till t.ex. ärendehanteringen blir bearbetningstiden för att lösa aktuella 

problem  med detta verktyg kortare, redan i first line kommer många ärenden att kunna lösas. 

Med Nätverksskanning blir det enklare att administrera verksamhetens alla IT-Inventarier. 

Man har kontinuerlig kontroll av vilka licenser som är installerade, metering d.v.s. mäter hur 

mycket en viss programvara används och minimerar verksamhetens licenskostnader genom 

att undvika onödiga licenskostnader.

Nätverksskanning

Nätverksskanning kan samla in en mängd information gällande hårdvarukonfiguration i ert nätverk (processon, 
hårddisk, BIOS, USB-enheter, CD-enheter, IP-adress, operativsystem, skrivare, inloggad användare etc.) och mjukvara 
(installerade program, programuppdateringar, exe-filer och mäta applikationsanvändning per maskin, användare m.m.).

Information som Nätverksskanning samlar in presenteras sedan i Nilex Inventariesystem tillsammans med övrig 
information om enheten som t.ex. inköpskostnad, kostnads ställe, vilket år den införskaffades och i vilket rum den 
befinner sig. Avancerad schemaläggning, insamlingspolicy och filtrering ger full kontroll över vad som ska samlas 
in från enheterna och när det ska göras. Detta ger ett utmärkt underlag för att stödja IT-personal i deras dagliga 
arbete med såväl inventering som supportärenden. Informationen som samlas in om installerade program kan också 
kopplas ihop med licenser i Licenshantering för att på så sätt redovisa vilka licenser som är i bruk och vilka som finns 
tillgängliga. Dessutom  kan man med Nätverksskanning mäta hur mycket och hur ofta licensierade program används 
och därmed ha möjlighet att anpassa sina licensutgifter till faktisk användning.

Nätverksskanning består av en central administrativ applikation samt en applikation som körs som en tjänst på 
klienterna. Från den sentrala applikationen kan man på ett enkelt sätt distribuera ut agenter till alla datorer i nätver-
ket. Man har möjlighet att anpassa både vilka delar av nätverket som skall avläsas och vilken information som ska 
presenteras.

Med Nätverkskarta får man enkelt en överblick över hur servrar, pc:ar, switchar, skrivare och 
routrar hänger ihop i nätverket. Detta innebär att man kan se vilka som påverkas om en viss 
server skall tas ur eller är ur funktion. Genom denna information blir det möjligt att förbe-
reda verksamheten på nödvändiga planerade åtgärder i nätverket och därmed minimera 
störningarna. 
Det är en separat modul som förutsätter att kunden har Nätverksskanning.
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