
Uw volledige IT-inventaris - slechts een klik verwijderd.der downtime

Welke software is waar geïnstalleerd? Hoeveel geheugen is er in
gebruik?

TeamViewer Asset Management biedt u een elegante oplossing voorTeamViewer Asset Management biedt u een elegante oplossing voor
het verkrijgen van een het verkrijgen van een overzicht van de operationele hardware enoverzicht van de operationele hardware en
software software die op elk moment in uw organisatie wordt gebruikt. Metdie op elk moment in uw organisatie wordt gebruikt. Met
slechts een paar klikken ontvangt u alle essentiële informatie overslechts een paar klikken ontvangt u alle essentiële informatie over
uw inventaris.uw inventaris.

Asset Management door TeamViewer

Inventory Tracking Voorraad bijhouden
Van het geïnstalleerde geheugen (RAM) tot een overzicht van specifieke softwareversies, verlies nooit uw
IT-inventaris uit het oog met TeamViewer Asset Management.

Hardware

Software

Leg uw operationele hardware in enkele seconden vast in een uitgebreid
inventarisatierapport.

Type Naam Details Fabrikant

Controleer of er ongepaste software is geïnstalleerd in uw infrastructuur, of controleer 
of uw licenties volledig rekening houden met het daadwerkelijk softwaregebruik.

Versie Verander de datum

Voorraadrapportage
Met TeamViewer Asset Management kunt u uitgebreide rapporten over uw
hardware en software genereren. Binnen enkele seconden heeft u een compleet
inventarisatierapport of een rapport dat u hebt gemaakt gericht op specifieke
inhoud.

U kunt de informatie ook exporteren naar een CSV-bestand voor gebruik in andere
applicaties.

Belangrijke apparaatinformatie in één oogopslag

Weet direct meer over uw apparaten. TeamViewer Asset Management biedt u
vooraf een overzicht van belangrijke apparaatinformatie.

Met slechts één klik krijgt u het besturingssysteem, de geïnstalleerde hardware,
het respectieve netwerkdomein en het interne en externe IP-adres te zien.

https://www.teamviewer.com/nl/remote-management/?utm_source=AssetManagement-OP-nl&utm_medium=PDF


Breng uw IT-servicemanagement naar het volgende niveau.

Probeer TeamViewer Remote Management 14 dagen gratis uit!

Heeft u nog vragen? We helpen je graag verder. 

www.teamviewer.com/sales www.teamviewer.com/rm
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Bel ons!
Ons team helpt u 

graag verder.
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