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Riigipilve teenusepakkuja võimaldab klientidel hallata oma laua-ja sülearvuteid, servereid 
(Windows, macOS, Linux) ning tarkvara kasutades ühte platvormi. 
 

Teenus sisaldab endas: 
• IT varahaldus 

Saage usaldusväärset ja täpset teavet oma IT-varade kohta 
• Tarkvara paigaldus 

Paigaldage, uuendage ja eemaldage tarkvara kaugelt ning käivitage kõik seadmete 
konfiguratsioonimuudatused 

• Operatsioonisüsteemi paigaldus 
Paigaldage uus seade 100% ulatuses - operatsioonisüsteem, tarkvara ja turvapaigad kõik koos ja 
korraga. 

• Turvapaikade haldus 
Automatiseeri enam kui 50 tarkvarapakkuja ja üle 180 rakenduse turvapaikade 
paigaldus 

• Analüütika 
Jälgige oma seadmete tervist sadade seadmete kohta käivate atribuutide abil 

Riistvara varahaldus võimaldab: 
• Avastada ja kaardistada 
Miradore loob automaatselt vararegistri, mis sisaldab teavet seadme mudelite, omanike ja 
asukohtade kohta. 
• Süsteemi info 
Hallatud seadmetest kogutakse automaatselt sadade varade tunnuseid, sealhulgas tootja 
garantiiteavet ja rikastatud varade teavet kolmandate osapoolte süsteemidest. 
• Ostude, garantii ja kulude jälgimine 
Pidage arvestust ostude, garantiide ja kulude üle. Tootjateavet saab importida automaatselt. 
• Vara oleku ja eluringi haldus 
Varade haldamine alates ostust kuni kõrvaldamiseni läbi elutsükli standardiseeritud etappide ja 
töövoogude. 
• Lepingute haldus 
Määrates oma varadele rendi- või teenuslepingud ja seadme garantiid on teil võimalik saada 
teade aeguvate garantiide või lepingute kohta. 
• Kohandatud tunnused 
Lisaks vara kasutaja, asukoha ja organisatsiooni jälgimisele saate oma varadele luua ja määrata 
kohandatud tunnuseid. 
• Vara märgistamine 
Kiireks ja lihtsaks varade tuvastamiseks märgistage oma seadmed, näiteks vöötkoodidega. 
• Järelevalve ja hoiatused 
Automaatne riistvarade jälgimine, võimalik seadistada teavitused näiteks, kui kettal hakkab ruum 
otsa saama või kui serveri temperatuur hakkab tõusma üle kokkulepitud tingimuse. 
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Tarkvara varahaldus võimaldab: 
• Avastus 
Kerge ja sujuv Miradore klient avastab teie tarkvara automaatselt ja hoiab info alati ajakohasena. 
• Normaliseerimine 
Avastatud tarkvara normaliseeritakse meie tarkvarakataloogi abil automaatselt 
tarkvaranimetusteks, mis sisaldab üle 400 000 nime. Normaliseerimine sisaldab teavet 
litsentsinõuete kohta ja selle kohta, kas tarkvara on osa komplektist. 
• Litsentsiõigused 
Lisage oma ostetud tarkvaralitsentsid Miradori ja laske Miradore'il anda litsentsid masinatele või 
inimestele. 
• Mõõtmine 
Miradore mõõdab jälgitava tarkvara käitamisaega, aktiivset kasutusaega ja algusarvu 
automaatselt. 
• Optimeerimine 
Tarkvara mõõtmise ja usaldusväärsete ajakohaste aruannete abil saate oma tarkvara varasid 
optimeerida. Jaotage litsentsid uuesti, tuvastage kasutamata litsentsid ja eemaldage installid 
kaugelt ja vaikselt. 
• Vastavuse kontroll 
Litsentsirikkumiste vältimiseks tuvastage ja eemaldage lubamatu või aegunud tarkvara ja keelake 
installid. 
• Tarkvara paigaldamine, eemaldamine ja värskendamine 
Võite installida, eemaldada ja oma seadmetesse värskendada tarkvara. Valige paljude meetodite 
hulgast, näiteks ükshaaval juurutamine, grupijaotus või kasutaja iseteenindusportaali lubamine. 
• Iseteenindusportaal 
Võimalus kasutada Miradore iseteenindusportaali ning lasta kasutajatel tarkvara ise paigaldada. 
Enne tarkvara paigaldamist võite lisada heakskiitmisnõuete protsessi. 

 


