
Assets
Um software que transforma

o gerenciamento em otimização.
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IT MANAGEMENT

Falar da origem da InvGate é falar das 
necessidades do mercado IT. Porque uma 
organização especializada em desenvolver IT 

entende e projeta para onde evolui a tecnologia 
e os desafios das empresas. Foi por isso que a 

especialmente planejado para administrar, 
controlar e gerenciar a infraestrutura de IT das 
organizações.

Esta solução inteligente tem um nome: 
InvGate IT Management, uma ferramenta que 

âmbito nacional e internacional. 

InvGate IT Management é uma necessidade de 
qualquer organização no contexto do mercado atual, 
onde o sucesso e a eficiência das empresas dependem 
principalmente de sua plataforma tecnológica. Por isso, 

requerem de uma ferramenta eficaz que lhes permita: 

9 de cada 10 
organizações 

escolhem 
InvGate IT 

Management

Liderando la vanguardia IT 

Controlar: 

Gerenciar:

Decidir:

precisa e contundente sobre a plataforma tecnológica. 

gerenciamento da área de IT.

Assets
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>

>

>

Arquitetura 100% web

Navegabilidade em formato 360º. 

Simplicidade na apresentação da informação, através de designs atraentes (gráficos, quadros, 
etc.). 

Possibilidade de exportar toda a informação para PDF e Excel. 

Descubra as chaves de uma solução inteligente

Caso ingressar um novo integrante à equipe da área de IT, quanto tempo levaria 
conhecer o estado atual da plataforma tecnológica?

Em caso de uma auditoria, poderia afirmar com certeza que a sua infraestrutura de 
IT conta com todos os contratos de licenciamento em regra? 

Sabe quantas horas 
seus computadores? 

TODAS ESSA PERGUNTAS TêM UMA
RESPOSTA. ITNOVA IT MANAGEMENT

de IT graças a um verdadeiro conjunto de soluções inteligentes:   

InvGate IT 
Management, o 

“ABC” das 
perguntas IT

Assets
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Implementação rápida, em menos de quatro horas. 

Facilidade de uso, pois seu manejo não requer de treinamento.

Administração de grupos de estações de trabalho e criação de diferentes perfis de acesso. 

computadores e servidores. 

trabalho. 

configuração de portas adicionais. 

Flexibilidade no suporte dos sistemas operacionais: Windows 7, Windows Vista, Windows 2008, 
Windows 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows 98 SE, Windows 95, Windows NT 4 

Assets
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IT Inventory

IT Advanced Reports IT Licensing Management IT Change Management
& Endpoint Security

IT Financials & LifeCycle

IT Network Discovery IT Remote Desktop

Inventário de todos os

à rede. 

Controle e assistência
remota, através das redes
LAN e WAN.

Instalação ou desinstalação
de aplicações, em forma

Medição dos níveis de

instalados na rede.

Conhecimento preciso de
todas as informações
financeiras e acompanhamento

Geração de relatórios
detalhados, 100%
customizáveis. 

Única solução de
gerenciamento de licenças
que contempla esquemas
reais de Licenciamento.

Monitoramento de todas as
mudanças produzidas nas
estações de trabalho

de segurança.

Este conjunto de funcionalidades integradas “all in one” é uma 
vantagem diferenciadora perante a concorrência, pois na InvGate 

All in one, um conceito inovador 
InvGate IT Management faz a diferença. Reúne em uma única ferramenta uma 
ampla variedade de funcionalidades: 

Registro atualizado, 
detalhado e imediato da 
infraestrutura IT.

Todas as 

um mesmo 
lugar 

soluções, em 

Assets
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IT Inventory 

IT Network Discovery

Registro detalhado e imediato do estado atual da 

infraestrutura IT.

Controle total do inventário IT, em forma 

Acesso a um histórico completo para conhecer a 

evolução da plataforma tecnológica ao longo do 

tempo.

Planejamento inteligente de compras, sem 

necessários.

Conhecimento total ao instante
 

conectado e/ou desconectado à rede através 

de um registro de alarmes. 

Elaboração do inventário, em forma imediata 

externos à rede que estejam baseados em 

SNMP. 

SNMP, por meio de um sistema de carga 

manual. 

Assets
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IT Remote Desktop

sem a necessidade de deslocar a equipe de Help 

Desk.

Controle instantâneo e total das diferentes 

estações de trabalho da organização, através das 

redes LAN e WAN.  

Acesso seguro ao Remote Desktop, através do 

nome de usuário e senha.

Segurança e privacidade da informação: sem 

probabilidade de riscos de escuta de outras 

portas. 

Supere as distâncias 

 
Instalação, desinstalação e atualização de 

aplicações em toda a plataforma tecnológica da 

organização, em forma centralizada, 

Redução de custos na organização, entanto não 

da área IT para a distribuição e instalação de 

não são interrompidas as sessões dos usuários no 

momento da instalação e/ou atualização de 

Assets
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IT Financials & LifeCycle

instalados em cada um dos equipamentos que 

integram a plataforma tecnológica da 

organização. 

o inventário e a informação de licença, com o 

intuito de determinar se há sobre ou 

sub-licenciamento.

suporte que realmente necessita.

Projeção sem limites

Conhecimento detalhado de toda a informação 

financeira relacionada com a infraestrutura IT. 

-

mento realizada por centros de custo. 

Controle de TCO (Custo Total de Aquisição) e 

-

Assets
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IT Financials & LifeCycle

IT Advanced Reports

IT LifeCycle

até sua doação. 

Administração da designação dos 

equipamentos que se encontram no depósito.

Conhecimento do estoque dos componentes, 

Registro dos equipamentos que foram 

doados. 

Gerenciamento de reparações, obtenção de 

aplicados nas mesmas.

Realização de relatórios 100% customizáveis 

acordes às necessidades da organização. 

Segmentação da informação da infraestrutura IT 

em função dos grupos de trabalho, 

departamentos da organização, centros de 

custo, etc. 

Elaboração de relatórios sem limites: a 

detalhe desejado e em tempo recorde. 

Armazenamento de relatórios dentro de InvGate 

um futuro, sem tê-los que exportar para outros 
programas. 

Conhecer e informar: Duas partes de um mesmo processo

Assets
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IT Licensing Management

Administração de licenças em base a esquemas 

afetem em forma direta ou através do seu 

em sub ou sobre-licenciamento. 

licenciamento.

Designação de licenças a determinados grupos de 

estações de trabalho ou centros de custo.

Definição dos downgrades aplicáveis a cada 

contrato de licenciamento.

Análises de custos por renovação de licenças.

Registro de contratos de manutenção, em função 

Única solução 
baseada em 

esquemas reais de 
licenciamento

Assets
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IT Change Mgmt & Endpoint Security

Registro de mudanças e fronteiras asseguradas

Endpoint Security

Registro detalhado de todas as mudanças 

acontecidas dentro da infraestrutura IT. 

um sistema de alarmes, em função de: 

b) Níveis de escalonamento: quem serão 

alarme detectado. 

Acompanhamento detalhado da evolução das 

mudanças registradas, por meio da 

Acesso a um completo histórico que 

da rede.  

Fronteiras asseguradas de cada estação de 

trabalho: placas de rede, portas USB, discos 

Proteção da informação da organização e 

Impedimento de fugas de informação 

confidencial e possíveis intrusões de vírus.     

Assets



Solicite uma 
demonstração gratuíta

contato@itnova.com.br
+55 11 4063.4495

www.itnova.com.br

Certified Partner


