
O Snow Inventory oferece uma 
visualização clara e precisa dos 
dispositivos de hardware e ativos 
de software implantados em redes 
de várias plataformas e locais. 

http://www.snowsoftware.com/int/products/snow-inventory


Gerenciar os custos, disponibilidade e riscos associados a ativos de TI se baseia na habilidade de descobrir e identificar 
de forma precisa todos os produtos de hardware e software instalados em toda a propriedade de em todo o parque de 
TI, independentemente da plataforma ou localização. O Snow Inventory fornece uma única fonte confiável para ativos 
de TI em todas as principais plataformas de computação empresarial, incluindo Windows, Mac OS X, Linux, Unix, Thin 
Client, compatível com todas as tecnologias comuns de virtualização e aplicativos em nuvem.
 
O Snow Inventory fornece aos CIO`s, diretores de TI e gerentes de ativos de software a habilidade de rastrear as 
implantações e a utilização de softwares, integrando-se automaticamente com o Snow License Manager para 
transformar dados brutos de auditoria em inteligência de SAM acionável. 

Os dados abrangentes de utilização e de ativos do Snow Inventory permitem que as partes interessadas tomem 
decisões eficazes em relação a iniciativas de economia de custos, como reaproveitamento e racionalização de licenças, 
bem como negociações de renovação de suporte e gerenciamento de fornecedores. 

CRIANDO UMA VISÃO UNIFICADA DE TODOS OS 
ATIVOS
O Snow Inventory pode atuar como uma simples solução 
de inventário ou como o hub central de coleta de dados 
para várias soluções de inventário, cada uma fornecendo 
cobertura a uma plataforma ou localização específica.

Quando uma organização já fez investimentos em soluções 
de inventário de terceiros, mas ainda possui lacunas na rede, 
o Snow Inventory é um complemento perfeito, fornecendo 
cobertura crítica para plataformas como Mac OS X, Linux e 
UNIX.

Usando os recursos do Virtual Management Option e do 
Oracle Management Option da Snow, o Snow Inventory 
monitora a nuvem e os ativos virtuais, bem como coleta 
os dados em bancos de dados, opções e pacotes de 
gerenciamento do Oracle.

Os Snow Integration Connectors (SIC) estão disponíveis 
para um número crescente de soluções de inventário de 
terceiros, incluindo Microsoft SCCM, BMC ADDM, IBM Tivoli 
e mais. Dispositivos móveis também podem ser incluídos 
nos relatórios de inventário.  
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OPINIÃO DE ANALISTA

Forrester Inc. Best Practices: IT Asset Management: Best Practices To Use For Starting Or Renewing Asset Management Programs. February 12, 2014. Analysts: Amy DeMartine with 
Eveline Oehrlich, Michelle Mai

Forrester Inc: O Inventory é o primeiro bloco de construção de ITAM, e a descoberta automática é 
o primeiro bloco de construção de inventários... Ao coletar dados de inventário, você deve incluir e 
analisar esses dados junto com todos os dados de ativos associados para possíveis melhorias.

BENEFÍCIOS PARA O NEGÓCIO E RECURSOS 
PRINCIPAIS
RELATÓRIOS DE GERENCIAMENTO E DADOS DE AUDITORIA
Com informações em tempo real sobre ativos de hardware 
e software de rede corporativa, o Snow Inventory fornece 
os dados e relatórios de gerenciamento necessários para 
criar planos e orçamentos futuros realistas, com base em 
utilização e necessidades reais além dos limites tradicionais 
do Software Asset Management. Por exemplo, ele alimenta 
o Snow License Manager com informações atualizadas 
de hardware e software que podem ser integradas com 
soluções de suporte técnico, como o ServiceNow. 

RASTREAMENTO DE CONFIGURAÇÃO DE DATACENTER
O Snow Inventory fornece informações de auditoria em 
todas as camadas. Usando o Virtualization Management 
Option da Snow, o Snow Inventory não apenas estabelece 
a relação entre os servidores nos clusters de datacenter, 
mas também estabelece relações entre as máquinas 
virtuais e dispositivos de host. Além disso, o Snow Inventory 
pode destacar riscos potenciais em termos de máquinas 
virtuais não inventariadas por meio da sua habilidade de 
descoberta. Como uma opção adicional, usando os recursos 
do Oracle Management Option, o Snow Inventory pode 
reunir informações nos bancos de dados, opções e pacotes 
de gerenciamento da Oracle.

TECNOLOGIAS MÚLTIPLAS DE VIRTUALIZAÇÃO 
O Snow Inventory rastreia aplicativos virtuais em todo o 
desktop e no datacenter.  Ele lista as várias tecnologias de 
virtualização, incluindo o Microsoft (Hyper-V, RDS e App-V), 
o VMware (vSphere, Horizon View e ThinApp) e o Citrix 
(XenServer e XenApp). Dados de configuração de hosts e 
guests podem ser automaticamente reconciliados no Snow 
License Manager para garantir conformidade com requisitos 
de licenciamento de software relacionados à configuração 
do hardware.

SEGURANÇA E CONFORMIDADE
O Snow Inventory envia dados de clientes para o servidor 
por HTTPS, ou para um compartilhamento de arquivos.  
Os dados transmitidos são protegidos com criptografia 
de 256 bits e a comunicação é feita por HTTPS com um 
certificado SSL. As informações coletadas incluem o status 
de service packs, definições de antivírus, bem como detalhes 
de possíveis softwares indesejados, facilitando a garantia de 
cumprimento das políticas de segurança. 

INVENTÁRIO PRECISO E DETALHADO
A combinação de inventário de hardware, inventário de 
software e medição de software que o Snow Inventory 
proporciona a capacidade de buscar, descobrir e rastrear 
todos os softwares instalados. Sua precisão e integridade 
fornecem a base para o Software Recognition Service da 
Snow afim de realizar uma normalização de alta qualidade – 
filtrando os registros irrelevantes e determinando as variações 
do fornecedor e nomes de produto. O conhecimento 
detalhado sobre instalações e configurações permite que as 
organizações identifiquem áreas de otimização. 

COBERTURA TECNOLÓGICA ABRANGENTE
O Snow Inventory coleta informações de clientes com 
sistemas operacionais desde Windows 95 até Windows 
8,1, bem como Mac OS X, Red Hat, Debian, Ubuntu e 
Oracle Enterprise Linux. Ele é compatível com a inclusão 
de dispositivos móveis, telefones e tablets Windows, iOS e 
Android, no inventário e programa SAM.

USO DE APLICATIVOS EM NUVEM
O Snow Inventory permite que as organizações rastreiem 
de forma proativa a utilização de aplicativos em nuvem, 
fornecendo informações sobre a utilização geral do 
aplicativo e sobre o acesso do usuário a esses aplicativos. 
Essas informações podem ser reconciliadas com relação a 
licenças e custos no Snow License Manager.

GARANTIA DE QUALIDADE
Com informações atualizadas, abrangentes e precisas sobre 
os ativos de hardware e software na rede corporativa, o Snow 
Inventory fornece dados de alta qualidade e relatórios de 
gerenciamento necessários para criar planos e orçamentos 
futuros realistas, com base em utilização e necessidades reais.

FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
O Snow Inventory Client é fácil de implantar usando um 
sistema integrado ou um sistema de implantação de sua 
preferência. Com zero impacto na produtividade do usuário, 
o Snow Inventory permite o escaneamento sem nenhum 
agente instalado, ou ele pode ser instalado como um serviço 
priorizado.

RASTREAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE
Todas as instalações de software são monitoradas para 
determinar a utilização. Medindo a utilização pela coleta de 
informações brutas de medição, o Snow Inventory fornece 
às organizações a inteligência detalhada para conduzir 
programas de utilização de software, o que garante que a 
utilização da licença seja otimizada. 

Exemplos: 
Se houver baixos níveis de utilização de um aplicativo específico, 
o administrador de SAM pode investigar se é melhor removê-lo 
completamente ou identificar uma alternativa melhor.

Se forem observados níveis altos de utilização, então, é importante 
que o acordo de direitos de licença esteja em vigor, como alterar 
de licenças individuais para um acordo empresarial.



SOBRE A SNOW SOFTWARE

A missão da Snow é reduzir o custo excessivo pago pelas organizações pelos softwares adquiridos.
 
A fim de promover a transparência e a equidade para o licenciamento de software em toda a rede, a Snow oferece soluções 
de Gerenciamento de Ativo de Software (SAM) no local e em nuvem que protegem os US$ 320 bilhões gastos anuais em 
software corporativo, garantindo que as organizações obtenham todos os benefícios do licenciamento otimizado.
  
A Snow é o maior desenvolvedor dedicado de soluções de SAM, com sede na Suécia e mais de 300 colaboradores em
15 instalações regionais, três centros de desenvolvimento e várias equipes de suporte local em sete territórios.

infobr@snowsoftware.com
infolatam@snowsoftware.com

SNOWSOFTWARE.COM/PT

Snow license manager
Com milhões de licenças vendidas, o Snow 
License Manager é a solução líder de SAM  
no mundo.

Software recognition service
Reconheça aplicativos que podem ser  
licenciados no mercado em toda a rede.

Oracle management option
Reduza os custos de gerenciamento das  
complexas licenças da Oracle.

Virtualization management
Identifique e gerencie os ativos virtuais em  
toda a rede.

Snow optimizer for SAP   software
Gerencie o licenciamento da SAP para otimizar um dos 
maiores custos de software da empresa.

Snow inventory
A verdadeira solução de auditoria para várias 
plataformas criada para localizar dispositivos, auditar 
instalações de software e monitorar o uso.

Snow integration connectors
Integre a plataforma SAM da Snow às soluções atuais 
de inventário, ITAM e gerenciamento de serviço.

Software store option
Portal de solicitação de software voltado ao usuário 
com gerenciamento de ativos de software integrado, 
dinâmico e proativo.
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