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GESTIONAREA UNITĂŢILOR USB
la distanță

local

Sistem complet de
gestionare a resurselor IT
online

mobil

Modulul Datalook este un instrument ușor de utilizat pentru gestionarea
unităților de memorie externă. Acesta sporește securitatea și vă permite să
preveniți încălcările și pierderile de date.
Blocarea accesului la discuri amovibile (inclusiv USB, HDD, SSD, stick de
memorie)
Configurarea permisiunilor (accesarea, citirea și lansarea fișierelor)
Autorizarea unităților de memorie externă

17 ani pe piaţă

gestionare la distanţă

monitorizare online

acces mobil

INVENTAR HARDWARE
Sistemul automatizat de inventariere la distanță asigură confort și economie
de timp. Datorită inventarului actualizat, puteți gestiona eficient resursele IT
și puteți planifica cu ușurință achiziții noi.
Înregistrare și gestionare hardware
Specificații contabile și financiare
Înregistrarea problemelor legate de servicii
Informații detaliate despre componentele hardware

ADMINISTRARE LICENŢE
Administratorul de licențe este un instrument util care oferă informații cu
privire la valabilitatea software-ului achiziționat. Puteți identifica licențe
expirate, puteți evalua nevoile companiei dvs. și puteți planifica bugetele în
consecință.
Licențe temporare
Actualizări și licențe OEM
Caracteristici de licențiere
Raport al licențelor software automate
Identificarea pachetelor de aplicații

RAPOARTE DE AUDIT DE LICENŢIERE
Rapoartele de validare a licențelor la distanță (conformitate cu licența) ajută
la identificarea cu ușurință a aplicațiilor fără licență și a fișierelor multimedia
neautorizate.
Asigurarea legalității software-ului înseamnă că organizația dvs. este mai
bine protejată împotriva riscului de a fi acționată în justiție.
Audit la distanță
Conformitatea cu licența
Documentație foto
Conformitate cu normele auditurilor profesionale
Verificarea pachetelor de software și a sistemelor de operare

SISTEM DE NOTIFICARE
Notificările în timp real au o importanță majoră pentru o rețea eficientă și
asistența utilizatorilor dvs. finali. Prioritizarea fluxului de informații vă
permite să evaluați situația în mod corespunzător, să reacționați în
consecință și să rezolvați orice amenințare întâlnită.
Configurație intuitivă
Sistem clar de notificare și atribuire a priorităților
Alerte privind stațiile de lucru, utilizatorii și grupurile
Gestionarea centralizată a notificărilor

echipamente
eficiente

software legal

MODUL HELPDESK
Asistența permanentă pentru utilizatori nu ar trebui să mai fie o problemă de
acum. Baza de date pentru notificări, clasificarea incidentelor, grafice și baza
de cunoștințe a companiei accelerează și facilitează un răspuns adaptat
nevoilor fiecărui utilizator.
Notificarea incidentelor de către utilizatori
Înregistrarea și clasificarea incidentelor
Rapoarte grafice
Asistență la distanță

CONTACTAŢI-NE

modul helpdesk
și suport IT
la distanță

controlul
utilizatorilor

încrederea a peste
clienţi
monitorizare
trafic internet

date în siguranţă

ECONOMII REALE

MODUL GDPR

DESKTOP ȘI SERVICIU LA DISTANŢĂ

Decizii corecte privind achiziția și modernizarea hardware-ului
Costuri reduse pentru imprimante - monitorizarea tipăririi
Creșterea eficienței muncii- monitorizarea computerelor disciplinează
utilizatorii
economii reale

Efectuați inventarieri regulate și controlați stațiile de lucru de la distanță.
Oferiți asistență utilizatorilor dvs. indiferent unde vă aflați. Infrastructura
distribuită și locațiile îndepărtate pot fi gestionate eficient de oriunde doriți.
Previzualizarea desktop-urilor utilizatorilor
Controlul la distanță al unei stații de lucru
Acces la fișiere și regiștrii fără a afecta munca utilizatorilor
Companie online - ecrane multiple de utilizatori într-o singură vizualizare

CONSTRUCŢIE BAZATĂ PE MODULE

Asigură scalabilitatea și flexibilitatea aplicației care poate fi ajustată nevoilor
individuale ale utilizatorilor.

UN NOU NIVEL DE CALITATE A PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Utilizați statlook pentru a efectua inventarul datelor cu caracter personal, pentru a verifica locul și
securitatea acestora. Acordați acces la fișierele cu date cu caracter personal pentru angajați și companii.
De asemenea, puteți gestiona solicitările de ștergere a datelor și notificările de încălcare a securității.
Fiecare modul statlook este realizat în conformitate cu regulile GDPR. Caracteristicile întregului sistem
sporesc securitatea datelor cu caracter personal în multe contexte, cum ar fi hardware (stocarea și
prelucrarea bazei de date), software (prelucrarea datelor) și utilizatori.
Inventarierea și gestionarea datelor cu caracter personal
Evaluarea rațională a riscurilor și a încălcării datelor
Înregistrări ale activităților de prelucrare
Adecvat pentru departamentele IT, operatori și persoane împuternicite de operator
Gestionarea datelor personale
Registrul activităților de prelucrare
Dreptul de a fi uitat
Soluție pentru responsabilul cu protecția datelor (DPO), PDC, departamentul de IT

CONTROLUL UTILIZĂRII COMPUTERULUI

Sistemul Statlook colectează o gamă largă de date referitoare la timpul de
utilizare al computerului. Cu ajutorul acestor de informații puteți evalua nevoia
reală de echipamente hardware și software noi. În plus, datorită controlului
activității utilizatorului, îmbunătățiți nivelul de securitate a întregului sistem IT și
a datelor importante.

UȘOR DE UTILIZAT
Interfața intuitivă și operarea facilă asigură un cost extrem de redus al
implementării soluției, iar utilizarea este remarcabil de confortabilă.

Aplicațiile utilizate cel mai frecvent
Pauze în timpul de lucru și activitatea utilizatorilor
Operațiuni pe unități externe de date
Monitorizarea echipamentelor de printare

DE CE STATLOOK?
SECURITATE ÎMBUNĂTĂŢITĂ

Validarea licențelor software
Securitatea infrastructurii IT - modul helpdesk, controlul componentelor,
automatizarea sarcinilor
Securitatea datelor - blocarea unităților USB, Monitorizarea activității
utilizatorilor

CONTROLUL INTERNETULUI

Inventarul dispozitivelor și computerelor (local, online, mobil)

Resurse
Resurse
Resurse

Sistem de avertizare și notificare

Resurse

Analiza utilizării computerelor și software-lui

Monitorizare

Gestionarea și blocarea unităţilor USB

Monitorizare

Monitorizarea imprimantelor și internetului în firmă

Monitorizare

Blocarea site-urilor - weblook™

Monitorizare

Evitați numeroase incidente riscante prin colectarea de date detaliate despre
activitatea utilizatorilor pe Internet. Limitați accesul la site-urile web cu
probleme. Controlul Internetului înseamnă securitatea rețelei dvs., precum și o
utilizare rezonabilă a transferului de date pe Internet și o performanță generală
mai bună.

Securitate îmbunătăţită

Istoric de navigare
Monitorizare trafic de Internet - grafice pentru manageri
Monitorizare trafic de Internet - pe orice browser utilizat
Informații statistice detaliate
Solutia noastră este,
de asemenea, disponibilă pe

PERFORMANŢĂ SUPERIOARĂ
Cunoștințe complexe despre infrastructură și utilizatori - analiză de rapoarte
Suport IT eficient - conexiune la distanță, helpdesk online, aplicație mobilă
Automatizarea sarcinilor – scripturile sporesc performanța de zi cu zi a
departamentului IT

Versiuni de test
§
§
§

Demonstraţie online
Versiuni de încercare
și în cloud
Webinarii în direct

performanţă de top
Scanaţi codul QR
sau vizitaţi
www.statlook.com

MANAGEMENT FACIL
Echipamente eficiente - adaptate utilizatorilor și necesităților de software
Software eficient - întotdeauna actualizat, conformitate integrală cu licența
Operatori eficienți - fără cyberslacking, într-un mediu optimizat

Notificare incidente de la utilizatori sau clienţi
Gestionarea incidentelor și baza de cunoștinţe
Control la distanţă al unei staţii de lucru
Gestionare GDPR

Management facil

