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Sprawna kontrola funkcjo-
nowania stacji roboczych 
w przedsiębiorstwie za-

wsze stanowiła wyzwanie dla 
administratorów. Zbieranie 
informacji o komputerach, 
dbanie o aktualizacje czy po-
prawne działanie systemu wy-
magało dużego nakładu czasu, 
który można było przeznaczyć 
na inne, równie ważne czyn-
ności administracyjne. W nie-

wielkich środowiskach IT wy-
konywanie tych zadań nie jest 
specjalnie k łopotliwe. Bez 
oprogramowania do zarządza-
nia elementami infrastruktury 
działy IT radzą sobie wyko-
rzystując skrypty i konfiguru-
jąc systemy bezpośrednio na 
komputerach. Instalację aktu-
alizacji oraz aplikacji czy in-
wentaryzację można wykonać 
bezpośrednio przy każdym 

urządzeniu klienckim. Jednak 
w przypadku, gdy stacje robo-
cze można liczyć w dziesiąt-
kach, setkach, a nawet tysią-
c ach, bez odpow ied n ich 
narzędzi skuteczne zarządza-
nie mogłoby okazać się nie-
możliwe.

Idealny m rozw iązaniem 
w tej sytuacji są systemy zarzą-
dzania cyklem życia stacji ro-
boczych (Client Lifecycle Ma-

nagement). Obecnie na rynku 
można znaleźć produkty, któ-
re w prosty sposób pozwalają 
na dystrybucję i aktualizację 
oprogramowania, inwentary-
zację zasobów oraz sporządza-
nie kopii zapasowych.

MANAGEENGINE 
DESKTOP CENTRAL
Oprog ra mowan iem, które 
zapew n ia pełen wach la r z 

Opisujemy narzędzia z funkcjami prostego i efektywnego zarządzania stacjami 
roboczymi w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Oprogramowanie takie 
pozwala oszczędzić czas oraz koszty administracji infrastrukturą.

Jarosław Kowalski
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funkcjonalności w zakresie 
kompleksowego zarządzania 
stacjami roboczymi jest Desk-
top Central firmy ManageEn-

gine.  Aplikacja posiada ponad 
25 zdefiniowanych przez pro-
ducenta przykładowych sza-
blonów konf ig uracy jnych, 
określających właściwości sys-
temu, zabezpieczeń czy usta-
wień sieciowych. Określenie 
zmiennych systemowych, pa-
rametrów wyświetlania, dostę-
pu do dysków sieciowych lub 
drukarek nie stanowi żadnego 
problemu. Wszystkie wspo-
mniane opcje można realizo-
wać w kontekście pojedyn-
czych stacji roboczych, jak 
również hurtowo w ramach 
całej infrastruktury.

Aplikacja dzięki rozbudowa-
nym funkcjom pozwala na peł-
ną automatyzację zarządzania, 
włącznie ze skomplikowanym 
wdrażaniem oprogramowania 
i aktualizacji bez względu na 
to, czy infrastruktura oparta 
jest na Active Directory, gru-
pach roboczych lub innych 
usługach katalogowych. Kon-
trola stacji roboczych odbywa 

się za pomocą przeglądarki in-
ternetowej.

Desktop Central najwięcej 
moż l iwośc i pok a z uje we 

współpracy z infrastrukturą 
opartą na systemach Windows 
oraz usługach Active Directo-
ry. W prosty sposób można 
m. in. dystrybuować oprogra-
mowanie w postaci plików 
*.exe oraz paczek *.msi, które 

dodatkowo da się uruchomić 
w kontek śc ie w y bra nego 
użytkownika (opcja Run as). 
Oprog ramowanie wspiera 
również instalację aktualizacji 
udostępnianych przez Micro-
soft, a dzięki możliwości roz-
poznania systemu operacyjne-
go zainstalowanego na stacji 
roboczej zyskuje się pewność, 
że czas na instalację zostanie 
skrócony do minimum. Do-
d at kow y m i opc ja m i je s t 
możliwość tworzenia repo-
zy toriów wdrażanego opro-
gramowania, określenie har-
monogramu instalacji oraz 
tworzenie szablonów aplikacji 
do instalacji.

Desktop Central to nie tyl-
ko zarządzanie stacjami ro-
boczymi. Równie ważna jest 
w iedza na temat urządzeń 
klienckich pracujących w in-
frastrukturze firmowej. Pra-
cownicy działu IT chcą wie-
dzieć jak najwięcej na temat 
urządzeń podlegających im 
obowiązkom administracyj-
nym. W tym może pomóc 
moduł inwentaryzacji sprzętu 
i oprogramowania  Desktop 
Central. System kompleksowo 
skanuje środowisko sieciowe 
dostarczając szczegółowych 

informacji na temat oprogra-
mowania i urządzeń, które 
zostały wykryte w sieciowej 
infrastrukturze. Pomaga rów-
nież zarządzać licencjami na 
zainstalowane komponenty, 
a wszelkie zmiany i nieprawi-
dłowości (now y sprzęt lub 
oprogramowanie w sieci czy 
przekroczenie liczby licencji 
na oprogramowanie) generu-
ją powiadomienia. 

W celu uzyskania większej 
przejrzystości inwentaryza-
c j i ,  a d m i n i s t r ator  mo ż e 
w ygenerować szczegółowe 
raporty dotyczące oprogra-
mowania i sprzętu. Każdy ra-
port można wyeksportować 
do pl iku PDF lub zapisać 
dane w pliku CSV do dalszej 
analizy.

Desktop Central umożli-
wia również współpracę z do-
datkowym modułem OS De-
p l o y e r ,  k t ó r y  z n a c z n i e 
ułatwia wdrażanie i konfigu-
rację now ych stacji robo-
czych w firmie lub odzyski-
wanie f unkcjonalności po 
awarii. Tworzy on dokładny 
obraz dysku danego systemu 
w standardowej konfiguracji, 
w tym również zaawansowa-
nych właściwości systemu 

Oprogramowanie     
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operacyjnego, plików konfi-
g urac y jnych i wsz yst k ich 
aplikacji, które mogą być wy-
korzystane na wielu syste-
mach jednocześnie. 

Desktop Central występuje 
w kilku wariantach, w tym 
wersji bezpłatnej. Ta, choć 
ma peł ną f unkcjonalność, 
przewidziana jest dla środo-
w isk n iepr zek raczając ych 
25 stacji roboczych i 5 urzą-
dzeń mobilnych. W zależności 
od wersji aplikacja przezna-
czona jest do pracy w sieci 

LA N (w jednej lokalizacji) 
lub kompleksowego zarzą-
dzania, poprzez WAN, także 
w oddziałach firmy.

BARAMUNDI 
MANAGEMENT SUITE
Silną pozycję wśród producen-
tów oprogramowania do za-
rządzania cyklem życia stacji 
roboczych w przedsiębior-
stwie ma niemiecka firma ba-
ramundi software AG. Oferowa-
ne przez nią oprogramowanie 
pozwala zautomatyzować ruty-

nowe zadania, takie jak zarzą-
dzanie instalacjami i łatami 
czy ustalanie zasad bezpie-
czeństwa. Flagowym produk-
tem, który integruje w sobie 
najważniejsze narzędzia client 
management jest baramundi 
Management Suite. Jest to sys-
tem do efektywnego zarządza-
nia infrastrukturą przeznaczo-
ny dla dowolnej wielkości 
przedsiębiorstwa. Składa się 
z kilkunastu modułów o róż-
nym przeznaczeniu, począw-
szy od narzędzi do backupu 

i odzyskiwania danych po 
awarii, a skończywszy na mo-
du le za rz ądza nia energią. 
Oczywiście w miarę potrzeb 
można dostosować Manage-
ment Suite w zakresie wyko-
rzystywanych modułów i wy-
kupić l icencje tylko na te, 
które będą wykorzystywane. 

Podstawą sprawnej organi-
zacji procesów IT mających na 
względzie uproszczenie i auto-
matyzację zarządzania stacja-
mi roboczymi są elementy 
obejmujące klika najważniej-
szych obszarów. Kontrolę nad 
u r z ąd zen ia m i k l ienck i m i 
umożliwia przede wszystkim 
kompleksowa wiedza na te-
mat posiadanego sprzętu. 
Moduł Inventor y jest sku-
tecznym, w pełni automaty-
zowanym narzędziem, które 
pobiera dane na temat sprzę-
tu i oprogramowania zainsta-
lowanego w infrastrukturze. 
Dodatkowo umożliwia uzy-
skanie szczegółowych infor-
macji na temat zainstalowa-
nych komponentów ora z 
sterowników. Dzięki modu-
łowi inwentaryzacji, żadna 
zmiana w infrastrukturze nie 
zostanie niezauważona. 

Z kolei moduł Application 
Usage Tracking  udostępnia 
informacje na temat rzeczywi-
stego wykorzystania aplikacji 
przez użytkowników, co po-
zwala menedżerom IT odpo-
wiednio przydzielać licencje 
w miejscach, gdzie są one na-
prawdę niezbędne. W związku 
z tym również posiadanie ze-
stawienia zakupionych licen-
cji pozwoli uniknąć sytuacji, 
w której zostaną złamane wa-
runki legalnego wykorzysty-
wania oprogramowania.

Baramundi Management 
Suit wspiera również zarzą-
dzanie instalacją systemów na 
nowych bądź serwisowanych 
stacjach roboczych oraz dys-
trybucję niezbędnego opro-
gramowania. Do wdrożenia 
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systemów na stacjach robo-
czych wykorzystuje się modu-
ły OS-Install oraz OS-Clo-
ning, dzięki którym instalacja 
staje się szybka i bezproblemo-
wa bez względu na skompliko-
wanie systemu operacyjnego. 
Jakość i skuteczność tych na-
rzędzi została potwierdzona 
między innymi w testach kom-
patybilności Microsoftu. O ile 
w przy padku OS-Cloning 
wdrożenie systemu polega na 
instalacji tego samego obrazu 
systemu, a modyfikacji można 
poddać jedynie nazwę stacji 
roboczej, to OS-Install pozwa-
la już na zaawansowaną perso-
nalizację instalacji.

Dla wielu administratorów 
naprawdę czasochłonna pra-
ca zaczyna się zaraz po insta-
lacji systemu, k iedy muszą 
dodatkowo wyposażyć kom-
puter w niezbędne aplikacje. 
Dzięki trzem dodatkow ym 
modułom z pakietu baramun-
di Management Suite proces 
ten uproszczony jest do maksi-
mum. Za pomocą Deploy ad-
ministratorzy mogą automa-
tycznie, w prosty i bezpieczny 
sposób instalować na stacjach 
roboczych dowolny program, 
nawet taki, który standardowo 
nie jest przystosowany do cen-
tralnej dystrybucji. 

Dodatkowo  moduły Auto-
mate oraz Pac kage Studio 
znacznie rozszerzają funkcje 
automatycznej instalacji, któ-
ra może być dostosowana do 
środowiska, w jakim aplikacja 
ma być uruchamiana. Pierw-
szy z modułów wspomaga au-
tomatyzację instalacji przez 
możliwość tworzenia skryp-
tów (pliki response), dzięki 
k tór y m k a żde wd rożen ie 
oprogramowania może być 

dostosowane do indywidual-
nych potrzeb środow iska. 
W Package Studio natomiast 
można tworzyć paczki instala-
cy jne lub dopasować plik i 
MSI do własnych potrzeb 
dzięki plikom transformacji 
(MST).

Szczególnie ważnymi ele-
mentami baramundi Mana-
gement Suite są moduły za-
pewniające poprawną pracę 
systemów oraz aplikacji zgod-

nie z firmowymi politykami 
bezpieczeństwa. Wiadomo że 
stacje robocze jako najsłabsze 
punkty mogą zagrozić całej 
sieci. Dlatego moduł Com-
pliance Management w pełni 
automat y zuje skanowanie 
komputerów pod k ątem 
wszystkich znanych luk w za-
bezpieczeniach, po czym ra-
portuje wykryte zagrożenia 
oraz zamyka potencjalne ob-
szary ataków.
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Jeśli dodamy do tego moduł 
Path Management, skutecznie 
wdrażający łaty systemowe 
z aktualizacjami zabezpieczeń 
natychmiast po udostępnieniu 
ich przez Microsoft, to w kon-
sekwencji otrzymujemy świet-
nie zabezpieczony system 
odporny na ataki.

Dopełnieniem funkcji zwią-
zanych z bezpieczeństwem 
jest Application Control – mo-
duł sprawdzający, czy w firmo-
wej infrastrukturze pracują 
jedynie sprawdzone i dopusz-
czone aplikacje oraz moduł 
baramundi Device Control, 
który kontroluje uzyskanie 
dostępu do danych firmowych 
i ogranicza ich przepływ z wy-
korzystaniem różnych nośni-
ków pamięci.

Oprogramowanie umożli-
w ia zarządzanie stacjami 
klienckimi z poziomu poje-
dynczej konsoli administra-
cyjnej, która nie jest na stałe 
przypisana do konkretnego 
stanowiska. Jest zatem ela-
stycznym narzędziem, które 
pozwala na pełną mobilność.

Dzięki temu, że jest oparte 
na jednej, w pełni udokumen-
towanej bazie, która współpra-
cuje ze wszystkimi modułami, 
dane między poszczególnymi 
obszarami są współdzielone 
i wykorzystywane do realiza-
cji procesów zarządzania na 
najwyższym poziomie.

Licencje na baramundi Ma-
nagement Suite są przydziela-
ne do każdego zarządzanego 
stanowiska pracy, przy czym 
nie jest potrzebna osobna li-
cencja na serwer. W ramach 
licencji klient zakupuje jedy-
nie te moduły, które są nie-
zbędne w danej infrastruktu-
rze, a późniejsza rozbudowa 
o kolejne nie stanowi żadnego 
problemu.

MICROSOFT INTUNE
Kontrola stacji roboczych, 
zarządzanie konfiguracją sys-

temów i wdrażanie aktualiza-
cji, szczególnie w infrastruk-
turze rozproszonej, możliwe 
jest również przy użyciu usług 
dostępnych w chmurze. Takie 
moż l iwości daje produ k t  
Microsoftu – Win dows Intu-
ne, zintegrowane w chmurze 
rozwiązanie do zarządzania 
urządzeniami klienckimi. Do-
starcza ono wygodnych narzę-
dzi do kontroli, raportowania, 
dystrybucji oprogramowania 
oraz aktualizacji systemów 
i ich zabezpieczenia. 

Windows Intune jest usługą 
dostępną w chmurze, co po-
zwala na scentralizowane za-
bezpieczanie komputerów 
z systemami Windows i zarzą-
dzanie nimi za pomocą kon-
soli webowej przy wykorzy-
staniu jedynie przeglądarki 
internetowej, niezależnie od 
tego, czy użytkownicy znajdują 
się w tej samej fizycznej lokali-
zacji co administrator, czy 
w oddalonej siedzibie lub dele-
gacji. Panel przeglądarki z każ-
dego miejsca pozwala uzyskać 
dostęp do podglądu stanu śro-
dowiska komputerowego oraz 
wyświetlić status aktualizacji, 

alerty systemowe, wykonanie 
zasad zabezpieczeń oraz wiele 
innych parametrów. Aby móc 
korzystać z usługi, konieczne 
jest zainstalowanie klienta na 
każdym urządzeniu (kompu-
terze lub urządzeniu mobil-
nym), które chcemy monito-
rować. Później w ystarczy 
jedynie dostęp do internetu 
oraz przeglądarka.

System Windows Intune 
składa się z kilku podstawo-
wych komponentów, które za-
pewniają mu zakładaną funk-

cjonalność: Windows Update 
Agent, który odpowiada za 
ściągnięcie i wdrożenie aktu-
alizacji systemów oraz opro-
gramowania dla komputerów 
z Windows, a także System 
Center Operation Manager, 
który jest odpowiedzialny za 
mon itorowa n ie systemów 
i tworzenie raportów. Policy 
Platform natomiast umożli-
wia zarządzanie i dystrybucję 
polis grupowych na wszyst-
kie zdefiniowane w usłudze 
komputery klienckie. Zdalną 
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pomoc Windows Intune może 
świadczyć dzięki Microsoft 
Easy Assistant. Natomiast za 
zabezpieczenie komputerów 
klienckich przed złośliwym 
oprogramowaniem odpowie-
dzialny jest składnik Micro-
soft Antimalware Agent.

W Intune działanie  na da-
nych dotyczących stacji robo-
cz ych opa r te jest pr zede 
wszystkim na bazie  Micro-
soft SQL i narzędziu System 
Center Operation Manager 
sł uż ąc y m do za rz ądza n ia 
podłączonymi klientami. In-
terfejs użytkownika w pełni 
oparto na platformie Micro-
soft Silverlight. Organizacja 
panelu administratora jest 
przejrzysta i niezwykle intu-
icyjna, co sprawia, że bardzo 
łat wo jest uży tkow nikow i 
odnaleźć się w realizacji no-
wych zadań.

W środowiskach korpora-
cyjnych Windows Intune inte-
gruje się z usługami domeno-
wymi Active Directory, dzięki 
czemu przy zarządzaniu zaso-
bami można korzystać z istnie-
jących kont użytkowników 
i grup zabezpieczeń. Nato-
miast kontrolowane elementy 
infrastruktury  można pogru-
pować według własnych prefe-
rencji, aby wykorzystać je póź-
niej do monitorowania statusu 
zabezpieczeń i aktualizacji 
w kontekście przynależności 
do grupy.

Rozpoczynając korzystanie 
z usługi Windows Intune nale-
ży zarejestrować się na stro-
nach Microsoftu, po czym jest 
ona aktywowana za pomocą 
linku wysłanego na podany 
adres email. Po zalogowaniu 
użytkownik ma wszelkie in-
formacje o działaniu usługi, 
dystrybucji agentów w infra-
strukturze oraz instrukcje do 
w ykony wania konkretnych 
zadań zarządzania. Organiza-
cja konsoli webowej jest bar-
dzo przejrzysta i nie sprawia 

kłopotów przy poruszaniu się 
między poszczególnymi ob-
szarami. Samo zarządzanie 
zasobami jest również niezwy-
kle proste, a każda funkcjonal-
ność jest dobrze opisana, 
zatem administracja nie po-
winna sprawić problemów na-
wet mniej doświadczonemu 
uży tkownikowi. Instalacja 

Agentów Windows Intune 
również nie powinna spowo-
dować większych kłopotów. 
Można ją przeprowadzić w 
tradycyjny sposób, urucha-
miając plik instalacyjny lub 
poprzez „cichą” instalację, 
uruchamiając np. przez polisy 
gr upowe. Przy wdrożeniu 
agenta nie ma konieczności 
jak iejkolw iek konf ig uracji 
połączenia z korporacyjnym 
Windows Intune, gdyż przy 
pobieraniu aplikacji z panelu 
administracyjnego pobiera się 
tam również plik WindowsIn-
tune.accountcert, który jest cer-
tyf ikatem identyf ikującym 
daną organizację.

Schemat licencjonowania 
Windows Intune również jest 
bardzo prosty. Każda licencja 

przydzielana jest na pojedyn-
czego użytkownika. W pod-
stawowej opcji dostępne są 
wszystkie niezbędne funkcje. 
Rozszerzenie o Software As-
s u ra nce dod at kowo d aje 
możliwość uaktualnienia sys-
temów klienckich do wersji 
Windows Enter pr ise oraz 
przyszł ych wersji, a tak że 

prawo do zakupu pakietu Mi-
crosoft Desktop Optimiza-
tion Pack.

Windows Intune jest bar-
dzo dobr ym rozwiązaniem 
w środowiskach rozproszo-
nych, gdzie istnieje koniecz-
ność centralnego zarządza-
nia zasobami z dowolnego 
miejsca. Dodatkow ym atu-
tem tego t y pu roz w ią za ń 
pracujących w chmurze jest 
brak konieczności inwesto-
wania we własną infrastruk-
turę serwerową, a za utrzy-
m a n i e  o d p o w i e d n i e g o 
poziomu SLA odpowiedzial-
na jest firma zewnętrzna.

PODSUMOWANIE
Produkt baramundi software 
AG (baramundi Management 

Suite), z uwagi na liczbę możli-
wych do wdrożenia modułów 
jest niezwykle przydatnym na-
rzędziem w całym zakresie 
client management. Producent 
szczególnie zadbał o bezpie-
czeństwo zarządzanej infra-
struktury. 

Jeśli ktoś szuka darmowe-
go pak ietu do zarządzania 

w niew ielk im środow isku, 
powinien zainteresować się 
Desktop Central f irmy Ma-
nageEngine. W przypadku, 
gdy trzeba zarządzać infra-
strukturą rozproszoną w wie-
lu oddalonych oddziałach, 
warto rozważyć usługi w mo-
delu cloud, jakim jest Win-
dows Intune.

Należy również pamiętać, 
że na rynku dostępne są nie 
tylko całe zestawy narzędzi, 
a le  rów n ie ż poje d y nc z e 
aplikacje realizujące tylko 
cz ę ś ć z ad a ń z w i ą z a nych 
z kontrolą stacji roboczych. 
Być może warto również na 
nie zwrócić uwagę, bo nie 
w s z ę d z i e  n i e z b ę d n e  s ą 
wszystkie funkcje zarządza-
nia klientami. 
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