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Podsumowanie targów CeBIT 2016 

Niemiecki producent oprogramowania typu Endpoint Ma-

nagement pozytywnie ocenia udział w tegorocznych tar-

gach CeBIT w Hanowerze.  

 

Firma baramundi software AG już po raz ósmy wzięła udział w targach 

CeBIT w charakterze wystawcy. Tegoroczne hasło przewodnie przed-

siębiorstwa brzmiało: „Change IT now!”. Podczas targów trwających 

w dniach od 14 do 18 marca w Hanowerze firma zaprezentowała pa-

kiet baramundi Management Suite 2016. Na stoisku baramundi o po-

wierzchni 80 m2 liczni goście mogli na żywo przetestować wersję de-

monstracyjną oprogramowania do zarządzania urządzeniami końco-

wymi, a także uzyskać informacje o funkcjach najnowszej wersji roz-

wiązania. 

 

Targi CeBIT, w których udział bierze około 3300 wystawców z 70 kra-

jów, stanowią największe na świecie tego typu wydarzenie w branży 

IT. W tym roku odbyła się 30., jubileuszowa edycja targów. Tego-

roczne hasło wydarzenia brzmiało: „d!conomy: join – create – suc-

ced”, a wiodącym tematem była cyfryzacja gospodarki i życia społecz-

nego. Dla firmy baramundi software AG wydarzenie było okazją do 

zaprezentowania licznych nowości zintegrowanych w oprogramowa-

niu baramundi Management Suite. Moduł baramundi Virtual umożli-

wia natychmiastowe rozpoczęcie zarządzania wirtualnymi środowi-

skami VMware. W ten sposób administratorzy mogą uzyskać kom-

pletne dane o wszystkich urządzeniach fizycznych i wirtualnych oraz 

rozpoznać niewykorzystane zasoby. Do tego otrzymują szczegółowe 

informacje dotyczące hostów, nośników danych i klastrów. Oprócz 

tego bezpośrednio z poziomu baramundi Virtual istnieje możliwość 

udostępnienia nowych urządzeń wirtualnych. 

Zarządzanie słabymi punktami gwarancją bezpieczeństwa 

W nowej wersji oprogramowania baramundi Management Suite, za 

podstawę do przeprowadzania regularnego skanowania urządzeń 

końcowych pod kątem wyszukiwania luk w zabezpieczeniach służy 

zbiór składający się z ok. 10.000 reguł. Ponadto rozszerzona baza da-

nych umożliwia rozpoznawanie i eliminowanie słabych punktów  

w sposób jeszcze bardziej kompleksowy. 

 

Nowe funkcje w zakresie zarządzania urządzeniami mobil-

nymi 

Dodatkowo oprogramowanie baramundi Management Suite oferuje 

rozszerzenia dotychczasowych funkcji w obszarze zarządzania urzą-

dzeniami mobilnymi. Dzięki temu za pomocą oprogramowania bara-

mundi Mobile Devices możliwa jest już obsługa systemu Windows 10 

Mobile oraz korzystanie z funkcji tworzenia „czarnych” i „białych” list 

aplikacji zakazanych i dozwolonych na urządzeniach mobilnych. 

Oprócz tego wydana niedawno aplikacja baramundi Management 

Center do zarządzania urządzeniami z systemem iOS, pozwala admi-

nistratorom na przeglądanie najważniejszych informacji urządze-

niach końcowych, uruchamianie poszczególnych zadań oraz spraw-

dzanie ich statusu – w dowolnym miejscu i czasie. 

 

Uwe Beikirch, Członek Zarządu firmy baramundi software AG jest 

bardzo zadowolony z udziału w targach: – Tegoroczne targi CeBIT 

okazały się dla nas ogromnym sukcesem. Udało nam się zarówno za-

prezentować zainteresowanemu gronu specjalistów nową wersję 

oprogramowania baramundi Management Suite, jak i nawiązać 

nowe, cenne kontakty. Ponadto coroczne uczestnictwo w tym wyda-

rzeniu jest dla nas okazją do obserwowania niesamowicie szybkiego  

i innowacyjnego rozwoju branży IT. 


