
 
 

Ivanti Asset Manager  
 
Manter o controle sobre o hardware é um desafio para 
os gerentes de ativos: os ativos de TI são atribuídos, 
reatribuídos e movidos de um local para outro, 
dependendo da dinâmica do negócio. Dos ativos fixos 
de hardware de TI, 30% estão faltando e não podem ser 
encontrados, e 53% de todas as perdas de dados e 
o tempo de inatividade de sistemas é causado por falha 
de hardware. Saber quais ativos você possui e onde 
eles residem, rastrear contratos e conformidade 
regulatória e obter visibilidade do custo de propriedade 
são apenas a ponta do iceberg de gerenciamento. 
 
Com Ivanti Asset Manager, você ganha todo o suporte de 
gerenciamento de que precisa. Obtenha uma visão 
abrangente de seus ativos gerenciados em todo o 
ambiente em qualquer status do ciclo de vida. Nossa 
solução de gerenciamento de ativos mantém o controle 
sobre seus contratos, enquanto rastreia leasing, garantia 
e informações financeiras para garantir que seus ativos 
sejam otimizados e protegidos. 
 
Gerencie seus ativos de TI desde a compra até 
descarte garantindo a otimização completa de 
seus ativos 

Devido à complexidade de descoberta, rastreamento e 
gerenciamento de hardware, muitas organizações hoje 
ainda não estão rastreando seus ativos de TI de forma 
eficaz. Na verdade, 56% das empresas verificam a 
localização de seus ativos fixos apenas uma vez por 
ano, enquanto 10% a 15% não verificam seus ativos há 
mais de cinco anos. É crucial que você monitore seus 
ativos de hardware desde a aquisição até o descarte 
para saber onde eles estão e como estão sendo 
utilizados e com isso aproveitar ao máximo os seus 
investimentos em TI. 

Quando você compreende melhor as mudanças que 
ocorrem ao longo do ciclo de vida, pode tomar decisões 
de compra assertivas, substituir o hardware no 
momento certo e capacitar o gerenciamento com 
informações precisas e completas sobre o custo total de 
propriedade. Ivanti Asset Manager monitora e relata 
qual hardware que precisa ser comprado, atualizado e 
preservado para que o gerenciamento de TI possa 
planejar com antecedência, evitar decisões de compra 
precipitadas e otimizar o uso de ativos 
operacionalmente e fiscalmente. 

  

 
 
Rastreie a disponibilidade e desempenho 
de ativos 
 
Horas de trabalho gastas lutando com vários 
sistemas e dados imprecisos em planilhas, todo 
isso para pesquisar e rastrear ativos ou até 
mesmo para produzir um único relatório. O Asset 
Manager simplifica o processo com um repositório 
centralizado e único de ativos. 
 
Isso permite um gerenciamento consistente 
desde a aquisição, pedido de compra, 
recebimento, implantação e até o descarte. Ele 
permite a atribuição de informações de ativos, 
incluindo dados de identificação, status do ciclo 
de vida, estoque, localização e informações de 
garantia. 
 
Embora seja fácil atribuir dados, a tarefa de 
rastrear ativos e seu desempenho se torna difícil 
conforme a organização evolui ou os usuários 
mudam de emprego.  
 
Para manter a precisão do repositório, o Asset 
Manager inclui recursos poderosos de importação 
de dados que permitem a importação de dados 
de várias fontes de descoberta, incluindo Ivanti 
Endpoint Manager, Ivanti Data Center Discovery e 
varreduras de código de barras.  
 
Compare os dados reais com os descobertos e 
relate as exceções. Com esses insights, você 
pode validar suposições sobre atribuições e 
atualizar as informações de ativos para que seus 
dados sejam sempre precisos e relevantes. 
 

 
 



 
 

Recuperar dados com leitura de código de barras  

Acelere a recuperação de dados com a capacidade de 
leitura de código de barras do Ivanti. Baixe o aplicativo 
em seu dispositivo de digitalização Android. Utilize a 
varredura de ativos para pesquisar, modificar 
informações e atualizar informações no Asset Manager 
como parte de sua disciplina de rastreamento de ativos.  

Obtenha visibilidade de custo e contrato 

Fornecer informações financeiras e contratuais precisas 
e oportunas ajuda a otimizar suas compras de ativos da 
maneira que a empresa precisa. Com Ivanti, é simples 
armazenar e visualizar dados de compras. Abra e 
mantenha ordens de compra facilmente e acesse 
transações individuais associadas a cada ativo. 
Acumule o custo total de propriedade para gerenciar 
melhor os orçamentos e as necessidades de previsão. 
Agora você pode atribuir a propriedade financeira para 
relatar os gastos de TI por departamento para defender 
os gastos do orçamento e obter responsabilidade. 
Elimine as suposições dos requisitos de atualização de 
ativos, calculando e rastreando a idade e o valor dos 
seus ativos. Visualize e gerencie a lista completa de 
contratos vinculados a ativos individuais em seu 
ambiente e verifique se você está em conformidade com 
o contrato.Antecipe datas de renovação de contrato com 
períodos de tempo de notificação configuráveis e esteja 
pronto para negociar novos contratos e seus termos. 

Ofereça experiências aprimoradas ao usuário 
através de um Catálogo de Produtos 

Mantenha um catálogo de produtos dos itens 
autorizados. Veja ativos adquiridos ou atribuídos, níveis 
de estoque atuais ou pedidos ativos. Use o catálogo 
para aumentar a velocidade de provisionamento e ao 
mesmo tempo reduzir as chamadas para a central de 
serviços. Elimine as frustrações que levam à Shadow IT 
e à complexidade do gerenciamento de ativos. Essas 
informações resumidas garantem que você possa 
organizar a disponibilidade de ativos de forma proativa 
para atender às solicitações de negócios e usuários. 

Gerenciamento de fornecedores  

Gerenciar os fornecedores que fornecem seus ativos é 
um processo contínuo que deve incluir monitoramento 
de desempenho e feedback. O Ivanti Asset Manager 
armazena informações do fornecedor para garantir que 
você esteja gerenciando fornecedores estratégicos de 
maneira eficaz. 

 
 

Você também pode manter o controle sobre as 
interações do fornecedor, registrando 
comentários sobre seus serviços e os ativos que 
fornecem. Visualize esses comentários em 
Scorecards de fornecedores agregados em seus 
painéis. Determine se você está obtendo o 
máximo de seus investimentos ou se é hora de 
encerrar relacionamentos. 

Altamente configurável para atender às suas 
necessidades 

Ivanti Asset Manager fornece relatórios prontos 
para uso e painéis configurados para atender às 
necessidades específicas de suas funções na 
equipe de gerenciamento de ativos. Tenha 
certeza de que muitos anos de experiência em 
gerenciamento de ativos da Ivanti e as melhores 
práticas de organizações de mercado como a 
IAITAM estão aplicadas na solução do Asset 
Manager. Ele também apresenta opções 
completas de design personalizado, incluindo 
desenvolvimento completo, teste e configuração 
de instância de produção. O Asset Manager está 
disponível em uma versão turnkey Essentials, 
pré-construída para um rápido retorno de 
investimento, ou como uma solução totalmente 
configurável de nível corporativo tanto na nuvem 
quanto on-premise. 

Integre-se ao Gerenciamento de Serviços para 
melhorar a entrega dos mesmos 

Ivanti Asset Manager é construído na 
comprovada plataforma Ivanti Service Manager, 
aproveitando uma interface de usuário madura e 
oferecendo uma base sólida para o crescimento. 
O Asset Manager se integra ao Ivanti Service 
Manager para facilitar o gerenciamento de 
solicitações. Os usuários se beneficiam de uma 
rica experiência de autoatendimento enquanto 
navegam facilmente por um catálogo de serviços 
aprovado, aliviando a pressão sobre a equipe de 
TI. Além disso, o Asset Manager aprimora os 
processos e políticas de gerenciamento de 
mudanças, fornecendo atualizações de status 
para ativos de TI para ajudar a maximizar a 
produtividade. A solução oferece um único 
repositório de ativos que se integra ao seu CMDB 
de gerenciamento de serviços, garantindo 
informações precisas e atualizadas. 

 
 

 


