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				Bezpieczeństwo uwierzytelnienia 
i autoryzacji użytkowników. 
Zarządzanie z chmury, konfiguracja 
Microsoft Azure AD, protokół Kerberos, 
atrybuty tożsamości, kontrola dostępu 
oparta na rolach. Zarządzanie 
tożsamościami uprzywilejowanymi, 
uwierzytelnianie wieloskładnikowe 
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 Efektywność zarządzania infrastrukturą bezpośrednio zależy od narzędzi 
wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie, takie jak  
np. najnowsza wersja pakietu baramundi do zarządzania urządzeniami 
końcowymi, potrafi znacznie ułatwić i przyspieszyć pracę administratora.

baramundi Management 
Suite 2017

Zarządzanie zasobami

10/2017

Marcin Jurczyk

 O  programowanie do zarządzania 
urządzeniami końcowymi w sieci 

to wyposażenie obowiązkowe w więk-
szości przedsiębiorstw. O ile w przypad-
ku bardzo małych środowisk, liczących 
kilka-kilkanaście desktopów, wystarczy 
zazwyczaj podstawowa funkcjonalność 
dostępna w serwerowych systemach 
operacyjnych, o tyle do zarządzania 
środowiskiem liczącym już kilkadzie-
siąt urządzeń klienckich oraz kilka 
serwerów warto użyć przeznaczonego 
do tego rozwiązania. Oprogramowanie 
baramundi Management Suite (bMS) 
było już testowane na łamach „IT Pro-
fessional” dwukrotnie, a zeszłoroczna 
edycja została nagrodzona przez redak-
cję nagrodą Produkt Roku 2016.

Każde kolejne wydanie wprowa-
dza szereg dodatkowych funkcji i po-
prawek. Nie inaczej jest i tym razem. 
Oprogramowanie stworzono w celu 
zarządzania całym cyklem ży-
cia urządzeń klienckich, w tym 
urządzeń mobilnych, wliczając 
w to instalację systemów ope-
racyjnych, dystrybucję oprogra-
mowania, zadania administracyjne 
i kontrolę przestrzegania polityk bez-
pieczeństwa. Wersja 2017 wprowadza 
dodatkowo monitoring urządzeń sie-
ciowych, takich jak przełączniki i route-
ry, za pośrednictwem protokołu SNMP. 

Niewiele zmieniło się jednak w kwestii 
rozpoznawalności produktu na polskim 

rynku. Na chwilę obecną klienci nie-
mieckojęzyczni to zdecydowana więk-
szość na liście referencyjnej baramundi, 
a rynek polski to kolejny cel niemieckie-
go producenta.

> WYMAGANIA I INSTALACJA
Rozwiązanie bMS przeznaczone 

jest głównie do zarządzania środo-
wiskiem sieciowym, w którym 

zdecydowana większość urzą-
dzeń końcowych wykorzystuje 

systemy operacyjne Microsoftu. 
Wspierane są edycje klienckie, po-

cząwszy od Windows XP SP3, oraz 
wersje serwerowe od Windows Server 

2003 SP2. Wyjątkiem od tej reguły jest 
MacOS 10.7+ oraz systemy dedyko-
wane na urządzenia mobilne (iOS7+, 

bMS 2017 
to oprogramowanie 

nieustannie rozwijane 
i oferujące coraz bardziej 

kompletny system do zarządza-
nia urządzeniami końcowymi 

pracującymi pod kontrolą 
systemów Windows 

i Mac OS. 

+

Informacje o podatności na zagrożenia można uzyskać z poziomu  
dedykowanej przystawki.
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baramundi Management 
Suite 2017

Android 2.3+, Windows Phone 8.1 oraz 
Windows 10 Mobile). Jest to o tyle istot-
ne, że zarządzanie i administracja od-
bywają się za pośrednictwem klienckiej 
aplikacji w formie agenta, instalowanego 
na zarządzanej końcówce. Dla innych 
systemów operacyjnych nie przygotowa-
no dedykowanego agenta, co uniemoż-
liwia pełne zarządzanie nimi i inwenta-
ryzację, aczkolwiek możliwe jest zdalne 
wykonywanie poleceń, chociażby na sys-
temach Unix/Linux czy typu embedded.

Po stronie serwera mamy do czy-
nienia z aplikacją wymagającą co naj-
mniej 4-rdzeniowego procesora i mini-
mum 8 GB pamięci operacyjnej (zalecane 
16 GB). Do komunikacji sieciowej ko-
nieczny jest co najmniej jeden inter-
fejs 1 Gb, a dla poprawnego wyświetlania 
konsoli administracyjnej baramundi 
Management Center zalecana jest roz-
dzielczość ekranu co najmniej 1280 x 
800 pikseli. Aplikacja wymaga również 
wolnej przestrzeni dyskowej, której po-
jemność zależy głównie od modułów, 
z których mamy zamiar korzystać. Sama 
aplikacja wymaga co najmniej 5 GB 
wolnego miejsca. Dla każdego systemu 
operacyjnego, którego automatyczna 
instalacja będzie zarządzana z poziomu 
bMS, należy zapewnić dodatkowe 4 GB. 
Najwięcej przestrzeni dyskowej może 
zająć repozytorium zarządzanych apli-
kacji oraz baza poprawek i aktualizacji. 
Wszystko uzależnione jest od złożoności 
zarządzanego środowiska. Samą apli-
kację serwerową można zainstalować 
na systemie Windows Server 2008 R2 
SP1 lub nowszym w niemieckiej lub 
angielskiej wersji językowej. Wśród listy 
wymaganych komponentów znajdują się 
Windows PowerShell oraz MS.NET Fra-
mework 4.6. Wszystkie informacje prze-
chowywane są w bazie danych. Do wy-
boru mamy jedną ze wspieranych wersji 
MS SQL (2008 SP3, 2008 R2 SP2, 2012 
SP1 oraz 2014) oraz Oracle w wersji 
11gR2 lub 12cR1. Można też skorzy-
stać z darmowej wersji Microsoft SQL 
Express, nie przekraczając liczby 300 
zarządzanych urządzeń końcowych.

Sama instalacja to prosty proces zło-
żony z kilku standardowych kroków. 

Nie ma również żadnych przeciw-
wskazań, aby bMS współdzielił zasoby 
serwera wykorzystywanego przez inne 
aplikacje, pod warunkiem że zadba-
no o odpowiednie zasoby sprzętowe. 
Podobnie jak w przypadku wcześniej-
szych wersji, producent dostarczył nam 
gotowe środowisko testowe w formie 
maszyn wirtualnych. W pełni funkcjo-
nalna wersja 30-dniowa dostępna jest 
na stronie WWW produktu (wymaga-
na wcześniejsza rejestracja). Nie jest 
to jednak w pełni zautomatyzowana 
formalność – każdy wniosek jest indy-
widualnie analizowany, po czym na-
stępuje kontakt ze strony producenta 
oprogramowania. Sama dokumentacja 
również nie jest udostępniona publicz-
nie, co może utrudniać analizę produk-
tu przez potencjalnego klienta.

> ARCHITEKTURA
Oprogramowanie bMS posiada budo-
wę modułową. Wszystkie komponenty 
komunikują się pomiędzy sobą za po-
średnictwem sieci, a domyślne porty 
TCP można z powodzeniem dostosować 
do potrzeb własnego środowiska. Stan-
dardowo wszystkie komponenty bMS 
mogą zostać zainstalowane w ramach 
pojedynczej maszyny fizycznej lub wir-
tualnej. Jak już wcześniej wspomniano, 
główne komponenty oprogramowania 
to: baramundi Server, Agent oraz jedna 
centralna baza danych. W przypadku 

bardziej rozbudowanych scenariuszy 
wdrożeniowych konieczne może oka-
zać się zainstalowanie dodatkowych 
komponentów na oddzielnych maszy-
nach. Jednym z takich komponentów 
jest serwer baramundi Gateway, wyko-
rzystywany jako maszyna pośredniczą-
ca w komunikacji pomiędzy agentami 
na urządzeniach końcowych poza siecią 
firmową a serwerem baramundi. W ta-
kim przypadku baramundi Gateway po-
winien znajdować się w strefie DMZ. 
Dedykowany serwer bramy jest także wy-
korzystywany w komunikacji z urządze-
niami mobilnymi i stacjami pracującymi 
pod kontrolą systemu MacOS. Innym 
komponentem wymagającym instalacji 
na dodatkowych maszynach jest tak zwa-
ny serwer DIP (Distributed Installation 
Point), wykorzystywany na potrzeby dys-
trybucji oprogramowania na zarządzane 
urządzenia końcowe. Liczba maszyn DIP 
jest teoretycznie nieograniczona, a sce-
nariusze wdrożeniowe dla wielu maszyn 
tego typu mogą dotyczyć m.in. środowisk 
z wieloma podsieciami. Komunikacja po-
między poszczególnymi rozproszonymi 
usługami może być szyfrowana.

> FUNKCJONALNOŚĆ
Użyteczność tego typu oprogramowa-
nia zazwyczaj ocenia się w kontekście 
dostępnych funkcji, które mogą upro-
ścić, przyspieszyć lub zautomatyzować 
jak największą liczbę żmudnych zadań 

Inwentaryzacja oprogramowania to funkcjonalność obowiązkowa  
w tego typu systemach.
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administracyjnych. W przypadku bMS 
nie można narzekać na brak takich 
możliwości, a każda kolejna wersja pa-
kietu uzupełnia i tak już niemal kom-
pletną listę opcji. Licencjonowanie 
odbywa się w oparciu o liczbę zarzą-
dzanych urządzeń, a cena pojedynczej 
licencji zależy od liczby modułów, z któ-
rych zamierzamy skorzystać. W sumie 
dostępnych jest 19 modułów, które 
można zestawić w grupy tematyczne.

Zaczynając od pierwszych dni cy-
klu życia stacji klienckiej, konieczna 
jest instalacja systemu operacyjnego. 
W tym kontekście dostępne są dwa 
moduły ułatwiające tego typu zadanie 
– OS-Install oraz OS-Cloning. Pierw-
szy moduł umożliwia w pełni zauto-
matyzowaną instalację współczesnych 
systemów operacyjnych Microsoft. 
Oznacza to, że operacje takie jak two-
rzenie i formatowanie partycji, instala-
cja i konfiguracja systemu operacyjnego 
czy aktualizacja odbywają się bez udzia-
łu administratora. Raz przygotowana 
i sparametryzowana procedura instala-
cyjna z wykorzystaniem PXE może zo-
stać wielokrotnie wykorzystana. Wbu-
dowany Boot Media Wizard ułatwia 
tworzenie obrazów instalacyjnych z wy-
korzystaniem narzędzi Microsoft. Z ko-
lei OS-Cloning realizuje nieco odmien-
ne podejście do dystrybucji systemów 
operacyjnych na urządzenia końcowe. 
W tym przypadku wykorzystywany jest 

uprzednio przygotowany obraz typu 
Master, który następnie klonowany 
jest na wskazane maszyny. Tego typu 
podejście do instalacji systemów ope-
racyjnych sprawdza się w salach szko-
leniowych i środowiskach testowych, 
gdzie istotne jest szybkie przygotowanie 
takich samych stanowisk pracy.

Kolejna grupa modułów realizuje funk-
cje związane ze scentralizowaną instalacją 
i dystrybucją oprogramowania. Mowa tu 
o modułach: Deploy, Automate oraz Pack-
age Studio. Pierwszy z modułów umożli-
wia zdalną dystrybucję niemal dowolne-
go oprogramowania z wykorzystaniem 
takich mechanizmów jak linia poleceń, 
skrypt czy plik odpowiedzi. W przygoto-
waniu paczki pomaga wygodny kreator, 
który może przeprowadzić nas przez cały 
proces przygotowania aplikacji. Możliwa 
jest również kontrola zależności i opera-
cji wykonywanych przed lub po instala-
cji. Sama instalacja zdalna może odby-
wać się z zaangażowaniem użytkownika 
lub automatycznie w  tle, bez jego inge-
rencji. Moduł Automate, jak z nazwy wy-
nika, pozwala zautomatyzować większość 
czynności wykonywanych manualnie. 
Obsługa odbywa się za pośrednictwem 
kreatora Automation Studio, umożliwiają-
cego proste przygotowanie niemal każdej 
operacji na zasadzie przeciągnij i upuść. 
Menu akcji pozwala nawigować pomię-
dzy czynnościami związanymi z mody-
fikacją rejestru, operacjami na plikach 

czy sterowaniem usługami systemowy-
mi. Tryb Debug pozwala sprawdzić efekt 
działania przygotowanego skryptu. Jest 
to jedno z najpotężniejszych narzędzi 
dostępnych w ramach bMS i bez wąt-
pienia pozycja, która musi znaleźć się 
na liście licencji do zakupu. Package 
Studio bazuje na oprogramowaniu Ad-
minStudio i służy do zarządzania i mo-
dyfikacji pakietów MSI lub tworzenia 
własnych pakietów.

Kolejne trzy moduły zostały przez 
producenta skategoryzowane jako narzę-
dzia do inwentaryzacji sprzętu i oprogra-
mowania – Inventory, Network Devices 
oraz moduł AUT. Moduł inwentaryzacji 
to wyposażenie obowiązkowe w przy-
padku każdego pakietu do zarządzania 
urządzeniami końcowymi. Nie inaczej 
jest i w tym przypadku. Moduł Inventory 
zapewnia wgląda zarówno w sprzęt, 
jak i w  oprogramowanie wykorzysty-
wane w firmie. Dzięki temu możliwa 
jest kontrola wykorzystania licencji lub 
identyfikacja oprogramowania zainstalo-
wanego wbrew regułom obowiązującym 
w przedsiębiorstwie. Zgromadzone in-
formacje można oczywiście gromadzić 
i prezentować w formie predefiniowa-
nych raportów szczegółowych. Network 
Devices to jedna z nowości, które pojawi-
ły się w wersji 2017. W praktyce mamy 
do czynienia z obsługą protokołu SNMP, 
dzięki czemu lista stacji roboczych, ser-
werów i urządzeń mobilnych uzupełnio-
na została informacjami o urządzeniach 
sieciowych wspierających ten protokół. 
Dzięki temu tworzona jest również mapa 
sieciowa urządzeń IT, rozpoznawanych 
na podstawie zestawu reguł.

Baramundi Application Usage Tra-
cking (AUT) to uzupełnienie dla modułu 
Inventory w kontekście oprogramowa-
nia. O ile dzięki modułowi Inventory 
można łatwo skatalogować liczbę i ro-
dzaj oprogramowania wykorzystywane-
go w przedsiębiorstwie, o tyle moduł 
AUT pozwala na szczegółową analizę 
wykorzystania określonych z góry apli-
kacji. Dzięki temu możliwa jest analiza 
wykorzystania aplikacji, co może mieć 
bezpośrednie przełożenie na optymali-
zację kosztów licencji.

Automation Studio to jedno z najpotężniejszych narzędzi dostępnych  
w ramach bMS 2017.
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Pięć kolejnych modułów umożliwia 
realizację typowych zadań administracyj-
nych, takich jak: kontrola i zarządzanie 
aktualizacjami dla najpopularniejszych 
aplikacji firm Adobe, Citrix, Microsoft, 
Oracle czy VMware, zarządzanie cyklem 
życia urządzeń mobilnych, zarządzanie 
zużyciem energii wraz z tworzeniem 
i dystrybucją profili zasilania, zdalna 
kontrola hostów czy podstawowe zarzą-
dzanie wirtualizacją w oparciu o VMwa-
re vSphere. Mowa tu o modułach: Ma-
naged Software, Mobile Devices, Energy 
Management, Remote Control oraz 
Virtual. Zmiany względem poprzedniej 
wersji dotyczą głównie modułu Mobile 
Devices, w którym pojawiła się opcja 
wymuszenia określonej konfiguracji wy-
branych aplikacji mobilnych.

Kolejne cztery moduły tworzą blok 
funkcjonalny związany bezpośrednio 
z zapewnieniem bezpieczeństwa w zarzą-
dzanym środowisku. Compliance Mana-
gement to moduł umożliwiający kon-
trolę podatności i luk bezpieczeństwa, 
co ma szczególne znaczenie w kontek-
ście ostatnich ataków wykorzystujących 
podatności Microsoftu. W bMS za moni-
toring odpowiedzialny jest moduł łączą-
cy się na bieżąco z bazą podatności CVE. 
Na tej podstawie generowane są raporty 
potencjalnych luk wykrytych w monito-
rowanym środowisku Windows, z po-
działem na poziomy istotności. Swego 

rodzaju panel kontrolny dostępny w za-
kładce Compliance może być źródłem 
informacji dla pozostałych modułów, ta-
kich jak Patch Management czy Mana-
ged Software. Baza podatności zawiera 
również zagrożenia dotyczące platform 
mobilnych. W wersji 2017 wprowadzono 
także możliwość dodawania własnych 
reguł, czego brakowało w poprzedniej 
edycji oprogramowania. Patch Manage-
ment z kolei może stanowić alternatywę 
dla microsoftowego WSUS-a, umożli-
wiając pełną kontrolę aktualizacji dla 
produktów z Redmont.

Moduły Apllication Control oraz De-
vice Control pełnią funkcje kontroli do-
stępu do określonych zasobów. Dzięki 
funkcji białych list możliwe jest zdefi-
niowanie oprogramowania dozwolone-
go, z równoczesną blokadą każdej nie-
autoryzowanej aplikacji, co zapobiega 
m.in. rozprzestrzenianiu się malware’u. 
W przypadku kontroli urządzeń w grę 
wchodzi zapobieganie wynoszeniu fir-
mowych danych na wszelkiego rodzaju 
nośnikach zewnętrznych. Pełna integra-
cja w ramach bMS pozwala podejmować 
odpowiednie akcje na poziomie różnych 
modułów z wykorzystaniem pełnej inte-
gracji z Active Directory.

Zestaw wyżej wymienionych funk-
cji uzupełniają moduły kopii zapasowych 
na poziomie partycji oraz plików – odpowied-
nio Disaster Recovery Personal Backup.

Zarządzanie całością nie zmieni-
ło się znacząco od czasu pierwszej 
testowanej przez nas wersji 2014. Ba-
ramundi Management Center to panel 
zarządzania podobny do przystawek 
administracyjnych w serwerowych wer-
sjach Windows. Każdy administrator 
systemów operacyjnych Microsoft bę-
dzie czuł się swobodnie zarówno defi-
niując nowe zadania bMS, jak i prze-
glądając różnorodne statystyki. 

Autor jest architektem w międzynarodowej 
firmie z branży IT. Zajmuje się infrastrukturą 
sieciowo-serwerową, wirtualizacją 
infrastruktury i pamięcią masową.

W najnowszej wersji bara-
mundi Management Suite 
2017 producent konse-
kwentnie kontynuuje to, 
co udało się mu zbudować 
na przestrzeni ostatnich 
kilku lat. Trzeba przyznać, 
że oprogramowanie jest 
nieustannie rozwijane i ofe-
ruje coraz bardziej komplet-
ny system do zarządzania 
urządzeniami końcowymi 
pracującymi pod kontro-
lą systemów Windows. 

Wsparcie dla Mac OS to krok 
w dobrą stronę. Być może 
kiedyś doczekamy się także 
bardziej uniwersalnej wersji 
agenta przeznaczonego dla 
systemów Linux, jednak bio-
rąc po uwagę różnorodność 
dystrybucji, trudno będzie 
wymagać funkcjonalności 
analogicznej do dostępnej 
na platformie Windows. 
Nowości wprowadzone 
w module zarządzania 
urządzeniami mobilnymi 

czy module Compliance 
to opcje, które pojawiły się 
jako odpowiedź na potrzeby 
zgłaszane przez użyt-
kowników. Z kolei dodanie 
wsparcia dla rozpoznawa-
nia urządzeń wspierających 
SNMP to krok w dobrym 
kierunku. Czekamy na dal-
sze rozszerzenia, które 
sprawią, że bMS będzie 
jeszcze bardziej uniwer-
salny i otwarty na inne 
platformy systemowe.

PODSUMOWANIE

Werdykt

bMS 2017 

Zalety

+    relatywnie niewielkie wymagania 
sprzętowe

+    proste licencjonowanie

+    wsparcie dla platform mobilnych 

+    intuicyjne zarządzanie

+    wsparcie dla SNMP

 
Wady

–    brak dokumentacji na stronie 
producenta

–    utrudniony dostęp do wersji 
demonstracyjnej

9/10
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