Gestão de Ativos de TI para sua Instituição de Ensino
Inventário de Hardware
detalhado de cada
dispositivo
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Inventário completo dos softwares
instalados, controle e remanejamento
das licenças em uso

Módulo de alerta
alertas instantâneos de quaisquer
alterações feitas nos dispositivos
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Os pacotes de aplicativos e o
conteúdo curricular podem
ser distribuídos de forma
automática nos dispositivos
da escola, ou publicados para
que os usuários façam
download sob demanda
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PDF

PDF

Segurança
de Endpoints
Segurança
de Endpoints
Gestão de Sala de Aula - Monitore,
Orquestre e Avalie o aprendizado dos alunos

Gestão de Sala de Aula Monitore, Orquestre e
s

ServiceDesk módulo que complementa a
suíte de soluções digitais educacionais
ServiceDesk módulo que complementa a

Monitoração de Energia
Crie relatórios de consumo
de energia

ESCOLA

Gestão de Energia
Agende horários para ligar e
desligar de forma automática os
dispositivos, reduzindo custos e
impacto no meio ambiente

Habilita o
o registro
registro de
de dispositivos
dispositivosde
de
Habilita
armazenamento
USB
específicos,
armazenamento USB específicos,
permitindo restringir seu uso apenas
restringindo o uso somente aos
para determinados departamentos
aprovados, ou a determinados
e/ou usuários autorizados
departamentos e/ou usuários.
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Monitoração
de Impressoras
–
Controle a utilização
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Controle
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impressãoe reduza cust
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Controle de utilização da Internet
e Aplicativos - o módulo não
apenas rastreia o uso da Internet e
aplicativos por usuário, como
também possibilita o controle de sua
utilização.

DNA é uma solução fácil de usar e simples de implementar, aumentando
o controle e a segurança da sua Instituição de Ensino.
Faça um Trial gratuito por 30 dias e veja por si mesmo.

www.sunsoftware.com.br/netsupport-dna/

Celebrating 25 years of software

