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Marcin Jurczyk

 O  programowanie do  scentralizo-
wanego zarządzania zasobami 

informatycznymi to niemal obowiązko-
we wyposażenie działu IT w większości 
przedsiębiorstw. Na łamach „IT Profes-
sional” opublikowaliśmy już opisy kil-
ku rozwiązań, zarówno komercyjnych, 
jak i  całkowicie darmowych. Wybór 
tego typu oprogramowania dostępnego 
na  rynku jest całkiem spory, a decyzja 
o  kupnie i wdrożeniu konkretnej apli-
kacji bywa najczęściej efektem analizy 
potrzeb, oferowanej przez rozwiązanie 
funkcjonalności i budżetu przeznaczo-
nego na ten cel.

Testowane oprogramowanie to  pro-
dukt niemieckiej firmy baramundi software
AG, której centrala mieści  się w Augs-
burgu. Firma działa na  tamtejszym 
rynku od 2000 roku, koncentrując  się 
na  scentralizowanej instalacji syste-
mów operacyjnych i  oprogramowania. 
W  2012 roku baramundi software 
obsługiwało ponad 1000 klientów, 
wśród których znajdują  się za-
równo różnej wielkości fi rmy 
niemieckie, jak i  międzyna-
rodowe korporacje, takie jak: 
DATEV eG, Mazda Motors 
Logistics Europe N.V., SANYO 
Component Europe i TÜV Rhein-
land Holding.

Dostarczone do  redakcji rozwiąza-
nie baramundi Management Suite 2014 
jest najnowszą wersją oprogramowania 
do  zarządzania zasobami IT (numer 

2014 zastąpił starszą generację ozna-
czoną jako  8.9). Użytkownicy, którzy 
mieli już do czynienia z  tym oprogra-
mowaniem, od razu dostrzegą różnicę 
w  wyglądzie interfejsu użytkownika. 
Zmian jest jednak znacznie więcej 

i nie dotyczą one tylko wrażeń wi-
zualnych.

> ARCHITEKTURA SYSTEMU
Management Suite 2014 to  opro-

gramowanie do  zarządzania zdalny-
mi hostami wykorzystujące aplikację 
agenta. Oznacza to, że  do  uzyskania 
dostępu do informacji i administrowa-
nia hostami sieciowymi konieczne jest 
wcześniejsze zainstalowanie programu 

Zarządzanie i administracja zasobami IT to złożone zagadnienie. Producenci oprogramowania 
prześcigają się w publikowaniu coraz nowszych, bardziej udoskonalonych rozwiązań, których 
głównym zadaniem jest ułatwienie pracy administratorom.

baramundi 
Management Suite

Zarządzanie środowiskiem Windows
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Zakładka Overview to swego rodzaju panel administracyjny, na którym wyświetlane 
są najważniejsze informacje o zarządzanym środowisku. Znajdziemy tu zestaw 
danych, charakterystycznych dla poszczególnych modułów systemu.

Duża funkcjonalność 

baramundi Manage-

ment Suite, przemyślany 

interfejs, modularna budowa 

systemu, możliwość zarządzania 

całym cyklem życia urządze-

nia oraz obsługa urządzeń 

mobilnych są siłą tego 

rozwiązania.

+
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klienckiego, który komunikuje  się 
z  serwerem zarządzania. Daje to  zde-
cydowanie więcej możliwości niż cho-
ciażby wywoływanie zdalnych procedur 
WMI. W  odróżnieniu od  niektórych 
produktów konkurencji, oprogramo-
wanie baramundi koncentruje się tylko 
i wyłącznie na systemach operacyjnych 
z rodziny Windows – nie ma dostępnych 
agentów dla systemów Linux, Unix, 
*BSD czy  Solaris. Jako Gold Applica-
tion Development Partner baramundi 
software skupia się tylko na platformie 
z  Redmond, co  dla niektórych może 
być sporą wadą. Naszym zdaniem jest 
to  jednak słuszne podejście – lepiej 
zaprojektować solidny produkt dla jed-
nej platformy, aniżeli za wszelką cenę 
stawiać na  wszechstronność kosztem 
funkcjonalności.

Zgodnie z oczekiwaniami składowa-
niem danych zajmuje  się silnik bazo-
danowy MS SQL Server. Użytkownik 
oprogramowania sam musi zadecydo-
wać, czy wystarczy mu darmowa wersja 
Express, czy konieczne będzie zainsta-
lowanie pełnej wersji produktu. Oprócz 
SQL Servera może zastosować również 
silnik Oracle. Szkoda jednak, że  pro-
ducent nie  zdecydował  się dodatkowo 
umożliwić współpracy oprogramowa-
nia np. z PostgreSQL.

Sam baramundi Management Suite 
(w skrócie bMS) to w pełni funkcjonalna 

aplikacja typu klient-server. W  od-
różnieniu od  części konkurencyjnych 
produktów bMS jest w  stu procentach 
windowsową aplikacją, wykorzystują-
cą całą paletę technologii Microsoftu. 
Nie znajdziemy tu ani Apache'a,  ani 
Tomcata. Całość bazuje na  typowych 
rozwiązaniach z  Redmond. W  wersji 
2014 od podstaw przeprojektowano in-
terfejs użytkownika. Sercem systemu 
jest Management Center – to właśnie 
z tego poziomu administrator zarządza 
wszystkimi operacjami, a  nowy inter-
fejs sprawdza się perfekcyjnie. Spośród 
innych nowości udostępnionych wraz 
z  najnowszą wersją warto wymienić 
również moduły Compliance Manage-
ment i  Mobile Device Management. 

Pierwszy z nich pozwala śledzić i kon-
trolować podatność na  zagrożenia 
wśród najpopularniejszych aplikacji. 
bMS korzysta w  tym celu z  informacji 
publikowanych w  ogólnodostępnych 
bazach zagrożeń, które w  połączeniu 
z  cyklicznym skanowaniem monitoro-
wanych stacji roboczych pozwalają ra-
portować o  potencjalnych problemach 
z  bezpieczeństwem. Drugi z modułów 
typu MDM to  autorskie rozwiązanie 
ułatwiające zarządzanie urządzeniami 
mobilnymi. Oprogramowanie pozwala 
między innymi profi lować urządzenia 
przenośne według zadanych reguł, 
traktując je podobnie jak tradycyjne 
stacje robocze w  domenie Windows. 
Wśród mniej spektakularnych funkcji 
w  wersji 2014 wprowadzono obsługę 
trybu bootowania systemu UEFI oraz 
zaimplementowano mnóstwo standar-
dowych poprawek. Możliwości bMS 
zostały bardziej szczegółowo opisane 
w dalszej części artykułu.

> WYMAGANIA I INSTALACJA
baramundi Management Suite ma 
stosunkowo niewielkie wymagania 
sprzętowe. Oczywiście wszystko zależy 
od liczby stacji roboczych, które zamie-
rzamy kontrolować. Zalecana konfi -
guracja sprzętowa to dwu- lub cztero-
rdzeniowy, współczesny procesor, 4 GB 
pamięci operacyjnej i  gigabitowy kon-
troler sieciowy – zestaw, który wyjątko-
wo łatwo można skompletować. Opro-
gramowanie bMS wymaga 1 GB wolnej 

+
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Koszt zakupu licencji 
baramundi Management 
Suite wynika z liczby 
zarządzanych hostów 
oraz wybranych 
modułów funkcjonalnych. 
Cena za urządzenie 
waha się pomiędzy 
105 a 189 zł (cena 
pakietu zawierającego 
najpopularniejsze moduły 

Deployment, Inventory, 
OS-Installation, Patch 
Management, w zależności 
od liczby zarządzanych 
stacji roboczych). 
Producent traktuje tak 
samo standardowe 
stacje robocze, jak 
i serwery. Zarządzanie 
urządzeniami mobilnymi, 
a więc moduł Mobile 

Device Management 
wymaga dokupienia 
licencji rozszerzającej 
podstawową 
funkcjonalność bMS. 
Koszt licencji za 
urządzenie waha się 
pomiędzy 63 a 84 zł.

Konkurencyjne systemy: 
Spiceworks

LICENCJONOWANIE

Podgląd zgodności z zasadami bezpieczeństwa wraz z informacjami o skali i typie 
zagrożenia na każdym urządzeniu.

www.it-professional.pl
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przestrzeni dyskowej na własne zasoby 
oraz dodatkowej przestrzeni na popraw-
ki, aktualizacje i oprogramowanie, które 
zamierzamy dystrybuować do zdalnych 
hostów. Jak widać, wiele zależy od spe-
cyfi ki środowiska oraz liczby i  rodzaju 
serwerów, komputerów i urządzeń mo-
bilnych. Szacuje  się, że konieczne jest 
zapewnienie około 5–10 GB przestrze-
ni dyskowej na bazę danych z silnikiem 
MS SQL lub Oracle. W  przypadku 
pierwszego rozwiązania w grę wchodzą 
wersje SQL 2012 SP1, 2008 R2 SP2 lub 
2008 SP3 (mixed mode). W przypadku 
Oracle obsługiwane są wersje od g11 R2 
wzwyż. baramundi Management Suite 
współpracuje też z SQL Ser ver Express, 
o ile liczba zarządzanych stacji nie prze-
kracza 300 urządzeń.

bMS można zainstalować na platfor-
mie serwerowej Windows Server 2008 
R2 SP1, 2008 SP2, 2012 i  2012 R2 
w wersjach 32- lub 64-bitowych (uwa-
ga – aplikacja powinna być zainstalowa-
na na angielskiej lub niemieckiej wersji 
systemu operacyjnego). Wśród dodat-
kowych wymagań znajdziemy koniecz-
ność instalacji platformy Microsoft 
.NET Framework 4.5.1 oraz Windows 
PowerShell. Po  stronie zarządzanych 
hostów obsługiwane są wszystkie syste-
my, począwszy od wersji Windows XP 
SP2 dla stacji roboczych oraz od Win-
dows Server 2003 SP1 dla serwerów.

Aby wymusić zdalną dystrybucję 
aplikacji agenta, konieczne jest wyłą-
czenie zapory sieciowej i  odblokowa-
nie niektórych portów. Kilkakrotnie 
napotkaliśmy jednak niespodziewane 
problemy z dystrybucją agenta – pomi-
mo wyłączenia wszelkich zabezpieczeń 
na  hostach klienckich pracujących 
w  domenie, nie  udało  się przeprowa-
dzić zdalnej instalacji i konieczna była 
dystrybucja ręczna. Sama instalacja 
to  dość prosty, schematyczny proces. 
Kreator instalacji przeprowadza użyt-
kownika przez całą instalację krok 
po  kroku, włącznie z  prekonfi guracją 
bazy danych. 30-dniową wersję testową 
bMS można pobrać ze strony producen-
ta po uprzedniej rejestracji. Na potrze-
by testu otrzymaliśmy od  baramundi 

już skonfi gurowaną maszynę wirtual-
ną, pracującą pod kontrolą Microsoft 
Windows 2012 R2 wraz z kluczem ak-
tywacyjnym. Mimo tego udogodnienia 
proces instalacji przeprowadziliśmy też 
samodzielnie.

> FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁÓW
Zarządzanie stacjami roboczymi, ser-
werami i  urządzeniami mobilnymi 
to  dość złożone zagadnienie, które 
można interpretować na  wiele spo-
sobów. W  przypadku bMS mamy 
do  czynienia z  zarządzaniem całym 

cyklem życia urządzenia klienckie-
go – począwszy od  zautomatyzowanej 
dystrybucji systemów operacyjnych 
i aplikacji, poprzez automatyzację pro-
cesów administracyjnych, takich jak 
instalacja poprawek, zdalna kontrola 
czy  backup, na  zarządzaniu licencja-
mi i kontroli bezpieczeństwa kończąc. 
Funkcje aplikacji zostały podzielone 
na moduły funkcjonalne odpowiadają-
ce realizowanym zadaniom. Cykl życia 
urządzenia klienckiego rozpoczyna się 
od rejestracji nowego urządzenia w sys-
temie. Od tego momentu bMS pomaga +
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Zakładka dla każdego z zarządzanych urządzeń pozwala na wgląd w szczegóły 
statusów procesów wykonywanych na zdalnych urządzeniach – zarówno 
stacjonarnych, jak i mobilnych.

Jedną z funkcji oprogramowania jest zdalna instalacja systemów operacyjnych 
spełniająca zadane kryteria.
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+ w zarządzaniu hostami we wszystkich 
etapach. Moduły OS-Install i OS-Clo-
ning pozwalają na  sparametryzowa-
ną instalację systemów operacyjnych 
z  centralnego punktu zarządzania. 
W zależności od potrzeb możemy stwo-
rzyć własne repozytorium systemów 
operacyjnych Windows, które będzie 
bazą dla dalszych operacji. W  przy-
padku środowisk laboratoryjnych, kie-
dy istotna jest szybka dystrybucja sys-
temów oraz relatywnie szybki proces 
przywracania środowiska do  ustawień 
początkowych, przydatna jest funkcjo-
nalność klonowania.

Trzy kolejne moduły, czyli Deploy, 
Automate i  Package Studio to  me-
chanizmy umożliwiające i  ułatwiają-
ce dystrybucję aplikacji. Management 
Suite posiada domyślnie wbudowane 
schematy instalacyjne dla najpopular-
niejszych aplikacji. Bazę tę można bez 
problemu rozbudować o dowolne opro-
gramowanie potrzebne w danym środo-
wisku. Wbudowane kreatory instalacji 
ułatwiają proces instalacji i dystrybucji 
aplikacji. Baramundi korzysta z włas-
nego języka skryptowego typu drag and 
drop, umożliwiającego w  łatwy sposób 
kreować i edytować procesy instalacyj-
ne. Widać, że automatyzacja instalacji 
oprogramowania jest jednym z najważ-
niejszych elementów całego systemu 

– producent poświęcił wiele wysiłku, 
aby moduł ten był tak kompletny, na ile 
to tylko możliwe. Świadczą o tym kolej-
ne moduły bMS, rozbudowujące funk-
cję standardowej dystrybucji aplikacji.

Dzięki Managed Software otrzymu-
jemy ciągły dostęp do najnowszych ak-
tualizacji wraz z funkcją automatycznej 
dystrybucji poprawek. Jest to o tyle klu-
czowa funkcja, że pozwala zminimalizo-
wać czas potrzebny na skuteczne wdra-
żanie poprawek bezpieczeństwa. Każdy 
administrator zdaje sobie sprawę, jak 
istotne i równocześnie pracochłonne jest 
kontrolowane łatanie oprogramowania 

potencjalnie podatnego na  ataki. Im 
większe środowisko, tym bardziej skom-
plikowana jest to procedura. Patch Ma-
nagement dba z  kolei o  aktualizacje 
produktów Microsoftu – automatyczna 
dystrybucja poprawek bazująca na regu-
łach to alternatywna funkcjonalność dla 
dobrze znanego WSUS-a.

O  ile pełne wsparcie dla systemów 
microsoftowych jest  tym, czego można 
było  się spodziewać, o  tyle zarządza-
nie urządzeniami mobilnymi nie  jest 
już tak oczywiste. Producent zapewnił 
współpracę opisywanego systemu z naj-
popularniejszymi platformami mobil-
nymi, czyli Androidem, iOS i Windows 
Phone'em. Podobnie jak w  przypadku 
stacji roboczych możliwa jest kontrola 
urządzeń mobilnych w  trakcie całe-
go cyklu ich istnienia w  strukturach 
przedsiębiorstwa. Zarządzanie smart-
fonami i  tabletami odbywa  się za po-
średnictwem profi li konfi guracyjnych. 
W  przypadku urządzeń pracujących 
pod kontrolą systemu Android, bMS 
szczególnie wspiera rozszerzenia tech-
nologiczne fi rmy Samsung o  nazwie 
Safe. Jest to szereg udoskonaleń w sto-
sunku do standardowej wersji Androida, 
opracowanych przez tego producenta 
w celu zapewnienia lepszej współpracy 
urządzeń mobilnych w  regulowanych 
środowiskach korporacyjnych.

Jak już wspomniano, nowością 
w wersji 2014 jest moduł Compliance 
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W przypadku jakichkolwiek problemów lub błędów administrator może w każdej 
chwili sprawdzić logi agenta zainstalowanego na dowolnej z zarządzanych stacji.

bMS pozwala zarządzać urządzeniami mobilnymi pracującymi pod kontrolą An-
droida, iOS oraz Windows Phone.
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Management. Kontrolowanie podat-
ności i luk bezpieczeństwa to niewąt-
pliwie istotny czynnik w  zarządza-
niu środowiskiem IT. W  baramundi 
Management Suite za monitoring 
odpowiedzialny jest specjalny mo-
duł, łączący  się na  bieżąco z  bazą 
danych CVE, w  której publikowane 
są  najnowsze luki bezpieczeństwa. 
Na  tej podstawie generowane są  ra-
porty podatności wykrytych w  mo-
nitorowanym środowisku Windows, 
z  podziałem na  poziomy istotności. 
Swego rodzaju Dashboard dostępny 
w zakładce Compliance może być źró-
dłem informacji dla pozostałych mo-
dułów, takich jak Patch Management 
czy Managed Software. Co  istotne – 
administrator ma również możliwość 
śledzenia zestawień dotyczących luk 
bezpieczeństwa dla urządzeń mobil-
nych, których podatność na  wszel-
kiego rodzaju infekcje wydaje  się 
być zdecydowanie wyższa niż syste-
mów Windows, choćby ze  względu 
na  ograniczone możliwości kontroli 
tego typu urządzeń.

> INTERFEJS I ZARZĄDZANIE
Grafi czny interfejs zarządzania 
to  niewątpliwie mocna strona testo-
wanego oprogramowania. Sposób 
rozmieszczenia wszystkich modułów 
konfi guracyjnych oraz możliwość 

korzystania z  zakładek zasługują 
na  wysoką ocenę. Wprowadzanie 
ustawień i  przygotowanie do  pracy 
środowiska bMS wykonywane jest 
z  użyciem dobrze znanych użytkow-
nikom Windows okien podzielonych 
na  zakładki. W  zasadzie można od-
nieść wrażenie, że programiści zrobili 
wszystko, aby ich oprogramowanie 
przypominało rozszerzenie systemu 
Windows, a  nie  oddzielną aplikację. 
Takie podejście to  krok w  dobrym 
kierunku. Zarządzanie profi lami 
konfi guracyjnymi i  administracyjny-
mi czy  synchronizacja z AD to  tylko 
niektóre z zadań, które wykonuje się 
w sposób niezwykle intuicyjny.

Większość akcji związanych ze sto-
sowaniem poszczególnych funkcjo-
nalności oprogramowania baramundi 
wykonuje się w  formie zadań. Każde 
zadanie defi niowane jest za pośred-
nictwem przejrzystego kreatora, który 
prowadzi użytkownika krok po kroku. 
Wcześniej zdefi niowane zadania moż-
na przypisać do konkretnego urządze-
nia lub grupy urządzeń. Podgląd za-
dań, zarówno tych będących w trakcie 
realizacji, jak i tych ukończonych, bez 
względu na status wykonania, można 
zobaczyć m.in. w zakładce Overview, 
która jest swoistym panelem kontrol-
nym, dającym pełny wgląd w stan za-
rządzanego systemu.

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

baramundi Management Suite 
to ciekawa propozycja na rynku 
aplikacji zaprojektowana w celu 
szeroko pojętego zarządzania 
infrastrukturą kliencką IT. Po-
mimo że oprogramowanie po-
wstało po sąsiedzku, po drugiej 
stronie Odry, jest ono stosun-
kowo mało znane na pol-
skim rynku. Oficjalna strona 
producenta podaje informację 
o jednym partnerze na tery-
torium naszego kraju. Próżno 
również szukać informacji 
o jakimkolwiek wdrożeniu bMS 

w Polsce. Na uwagę zasługuje 
jednak fakt, że sporo klientów 
zaufało bMS na wymagającym 
niemieckim rynku.
Z czysto technicznego punktu 
widzenia oprogramowanie 
baramundi Management Suite 
zasługuje na solidną ósemkę 
w naszej 10-punktowej skali. 
Spore możliwości, przemyślany 
interfejs, modularna budowa 
oraz obsługa urządzeń prze-
nośnych stanowią o sile tego 
oprogramowania. Niewielkie 
problemy z automatyczną 

dystrybucją programu agenta 
nie wpływają znacząco 
na ogólną, wysoką ocenę całego 
produktu. Odrobinę wątpliwo-
ści budzi stosunkowo trudny 
dostęp do dokumentacji tech-
nicznej. Na stronie producenta 
nie znajdziemy przydatnych 
manuali, podręczników użyt-
kownika, scenariuszy wdro-
żenia czy innej dokumentacji 
technicznej.
Wersja testowa jest dostęp-
na do pobrania po rejestra-
cji na stronie producenta 

i weryfikacji. Dostęp do forum 
użytkowników również możliwy 
jest dopiero po weryfikacji 
danych rejestracyjnych przez 
moderatora forum. Jest to dość 
osobliwe podejście, szczególnie 
gdy zestawimy je z zupełnie 
odmienną polityką konkurencyj-
nych firm zza oceanu. Wszy-
scy zainteresowani mogą za 
to liczyć na cykliczne szkolenia 
w formie webcastów i indywi-
dualnych prezentacji produktu 
prowadzonych przez wykwa-
lifikowanych konsultantów. 

PODSUMOWANIE
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Werdykt
baramundi 
Management Suite

Zalety

+   modularna budowa
+   niewielkie wymagania sprzętowe
+   zarządzanie urządzeniami mobilnymi
+   dopracowany interfejs użytkownika
+   elastyczny sposób licencjonowania 

(moduły, liczba urządzeń)

Wady

–   utrudniony dostęp 
do bazy wiedzy/forum

–   niewielkie problemy 
z dystrybucją agenta

8/10
Ocena

www.it-professional.pl
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