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Koppling till MS SMS, ZENWorks, 
LanDesk, Snow, Capainstaller 
och Empirum
Med denna modul kan Nilex Inventariesystem kommunicera direkt med olika 
nätverksskanningsverktyg som MS System Management Server (SMS), ZENWorks 
(Novell eDirectory), LANDesk Manager, Snow, Capainstaller och Empirum. 
Inventerade data med något av dessa verktyg som t.ex. konfiguration, programvaror, 
nätverkskomponenter, pc:ar, servrar, switchar, routrar och skrivare förs direkt över 
till Nilex Inventariesystem. 

Arbetet med att manuellt hålla Nilex Inventariesystem uppdaterat med information om IT-utrustningen 
i större nätverk är både svårt och tidskrävande. Resultatet blir att kontrollen över utrustningen blir lidande 
eftersom informationen inte är aktuell. För att underlätta underhållet av information om utrustningens 
konfiguration har Nilex utvecklat denna koppling till olika skanningsverktyg 

Funktion
Informationen som dessa verktyg samlar in lagras inte tillsammans med annan viktig information om 
inventariet som till exempel vem som är ansvarig användare, i vilket rum utrustningen är placerad och 
när den anskaffades. Genom att koppla samman dem med Nilex Inventariesystem kan information göras 
tillgänglig för betydligt fler personer. Dessutom blir den överskådligt presenterad och sammanställd med 
annan information om inventariet. 

Prestanda
Överföringen av information med hjälp av en Koppling till SMS och andra verktyg går mycket fort. Även i 
mycket stora nätverk med tusentals datorer har all önskad information förts över inom några minuter. 
Samtidigt som det är snabbt att föra över information mellan systemen är det viktigt att det går att anpassa 
vilken information som är relevant att lagra i Nilex Inventariesystem. Kopplingen till t.ex. MS SMS tillåter 
administratören att själv påverka vilka data som ska överföras.

Kopplingar till Nilex HelpDesk
Information som finns lagrad i Nilex Inventariesystem är tillgänglig för personalen som arbetar med Nilex 
HelpDesk. Redan när ett ärende registreras kan handläggaren få information om vilka program och versioner 
som är installerade, hur mycket minne det finns, datorns IP-adress och mycket annat. 
Det är en mycket stor hjälp för handläggaren att ha tillgång till informationen för att snabbare kunna göra 
felsökningar. Många problem kan lösas redan per telefon. Mycket tid kan sparas på att slippa besöka den 
felande utrustningen.


