
Dříve mohlo IT působit jako bezedná díra

na finance. Teď zvládneme přesně doložit

všechny výdaje. Je jasně vidět, jak IT 

podporuje produktivní činnost firmy.
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Elektronického zasílání a potvrzování 

předávacích protokolů eliminuje tisk

a pomáhá vám udržet pořádek. Přesně 

víte, kdo disponuje jakým majetkem.

Elektronické předávací 

protokoly

S konfigurační databází ALVAO 

získáte strukturovaný pohled na IT 

infrastrukturu, zajistíte její bezpečnost 

a zrychlíte řešení incidentů.

Discovery agent vám umožní zjišťovat aktivní 

zařízení, ať už jsou kdekoliv. A to díky 

automatickému vyhledávání přes TCP/IP. Ani 

při detekci více zařízení najednou, nedochází 

k nadbytečnému zatížení serverů a snížení 

jejich rychlost.

Network Discovery

Propojte aplikace třetích stran s 

Asset Managementem – například integrací 

na ERP a dohledové systémy. Urychlíte sdílení 

dat, zkrátíte dobu zpracování a vytáhnete tak 

maximum z vaší infrastruktury.

Snadná integrace pomocí

REST API Díky webové inventuře zrychlíte inventuru z týdnů 

na několik dnů. Zaměstnanci obdrží upozornění. 

Na webovém portálu uvidí veškerý svěřený 

majetek, kde jednoduše potvrdí, který majetek 

mají a odešlou formulář.

Inventory Audit

CMDB Diagram

Znáte jako IT manažer tyto problémy?

• Rostou vaše IT náklady kvůli neefektivnímu využití zdrojů?

• Je váš majetek evidován v excelových tabulkách a údržba je náročná?

• Procházíte každý rok úmornou a neefektivní inventurou, která trvá 

i týdny?

Mějte přehled o provozních záznamech majetku v plném rozsahu. 

S pomocí jediného nástroje, snadno a transparentně. S Alvao Asset 

Managmentem máte podklady pro plánování IT rozpočtu bez zbytečných 

nákladů.

Naše řešení zajišťuje kvalitu vašich dat a jejich bezpečnost díky auditní 

stopě – žádný majetek se neztrácí ani nezahálí na skladě.

Co zákazníci oceňují na Service Desku?

• Přehledná evidence majetku pro snadné třídění díky stromové struktuře 

• Okamžité nasazení 

• Automatizace šetří manuální práci 

• Rychlé řešení incidentů díky propojení Asset Managementu se 

Service Deskem

• Zkrácení inventury – z týdnů na dny 

• Kompletní historie majetku pomocí automatického záznamu 

o změnách a umístění

• Každý uživatel se může podívat na svůj svěřený majetek

Všechny informace na jednom místě – dostupné na pár kliknutí. S Asset Managmentem od 

Alvao máte přehled o každém zařízení od jeho nákupu až po vyřazení. Přesně víte, jakým 

majetkem disponujete, kdo je za něj zodpovědný a kde se zrovna nachází.
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Asset Management
Dokonalý přehled o vašem majetku

https://www.alvao.com/cs/asset-management
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