
Jak działa PowerShell i jak używać go 
na co dzień w roli interaktywnej konsoli? 

Na 480 stronach opisano m.in.:

•  rodzaje poleceń oraz proces ich uruchamiania

•  przetwarzanie potokowe

•  korzystanie ze zintegrowanego środowiska 

    skryptowego (ISE)

•  wykorzystywanie WMI i CIM

•  zarządzanie polityką wykonywania   

    skryptów

•  obsługę błędów i debugowanie skryptów

•  tworzenie interfejsów graficznych

Wydawnictwo: PRESSCOM Sp. z o.o.
Okładka: twarda
Liczba stron: 480
Cena: 128 zł

Bartosz Bielawski 
Pierwszy polski Microsoft MVP w dziedzinie PowerShella, 
nieprzerwanie noszący ten zaszczytny tytuł od 2011 r. 
Obecnie nominowany w kategorii Cloud and Datacenter 
Management. Autor licznych artykułów w miesięczniku 
„IT Professional”, współautor książki „PowerShell Deep Dives”. 
Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach 
dotyczących technologii Microsoft (Microsoft Technology Summit, IT 
Professional Camp, PowerShell Summit, PowerShell Conference EU).

Zamów
71 797 28 46

PRESSCOM Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław

71 797 28 16

www.sklep.presscom.pl  |  sklep@presscom.pl  
Księgarnia internetowa

BIBLIOTEKA

Książka została wzbogacona o zbiór dobrych 
praktyk i skryptów, a także zrzuty ekranu. 

Jak budować skrypty, które zautomatyzują 
zadania i pozwolą na sprawne zarządzanie 
wieloma produktami firmy Microsoft?

NOWA KSIĄŻKA! 

Cisco VIRL – 
symulacja sieci

KSIĄŻKA GRATIS

Serwery Bezpieczeństwo Zarządzanie i prawo ITStacje robocze Infrastruktura i sieci Technologie mobilne

2016Miesięcznik informatyków i menedżerów IT www.it-professional.pl

Cena 33,00 zł (w tym 5% VAT)
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Bezpieczeństwo IT 2017 – 
najważniejsze trendy  s. 56        

Software as a Service – 
jak wdrożyć w firmie  s. 74

Zagadnienia prawne, obowiązki i ochrona 
wykonawcy, wykładnia postanowień umownych

s. 58

Rola współdziałania zamawiającego 
we wdrożeniu systemu IT 

Citrix AppDNA. Zarządzanie 
zasobami, analiza, informacje zwrotne

s. 46

Migracja i testowanie 
kompatybilności aplikacji 
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ROKU 

2016
Już po raz piąty na łamach naszego miesięcznika 
oceniamy mijający rok – wspólnie z naszymi 
Czytelnikami przyglądamy się urządzeniom, 
oprogramowaniu oraz usługom wykorzystywanym 
przez nas na co dzień w pracy, nagradzając 
te rozwiązania, które wyróżniają się na rynku.   Marcin Jurczyk

RoK 2016 był pełen grozy – afera 
z wybuchającymi telefona-
mi Samsung Galaxy Note 7 
przyćmiła nawet doniesienia 

o fali ataków ransomware, która dotarła 
do niespotykanie dużej liczby kompute-
rów, siejąc spustoszenie w urządzeniach 
użytkowników i drenując ich kieszenie. 
Były też pozytywy: Intel wyprodukował 
siódmą generację procesorów, a AMD 
ogłosiło, że nowy model CPU – ZEN będzie 
znacznie szybszy od swojego poprzedni-
ka. W tym roku piekło zamarzło kilku-
krotnie – powstał PowerShell dla Linuksa, 
stając się na dodatek oprogramowaniem 
typu open source, a w listopadzie oka-
zało się, że Microsoft przystąpił do Linux 
Foundation. Postęp nie został zatrzyma-
ny, powstało wiele nowych produktów, 
które ułatwiają nam codzienną pracę. 
Czy nasi Czytelnicy stawiają na nowości, 
czy jednak wolą znane i sprawdzone roz-
wiązania? Przekonamy się o tym, spraw-
dzając wyniki tegorocznego plebiscytu.

JAK GŁOSOWALIŚMY
Wybierając najlepsze produkty spo-
śród dostępnych na rynku rozwiązań 
IT, głosowaliśmy w dwóch etapach. 
W pierwszym przesyłane były propozycje 
konkursowe za pośrednictwem formula-
rza dostępnego na stronie internetowej 
magazynu „IT Professional”. Nomino-
waliście ponad 300 rozwiązań sprzę-
towych, programowych i chmurowych, 
propozycji komercyjnych i darmowych, 
które zebraliśmy w 15 kategoriach.
W drugim kroku Czytelnicy mogli odda-
wać swoje głosy na produkty zebrane 
w odpowiednich kategoriach. Równolegle 
oceniliśmy najlepsze naszym zdaniem 
rozwiązania wykorzystywane w co-
dziennej praktyce IT, biorąc pod uwagę 
zarówno produkty dla dużych korporacji, 
jak i rozwiązania dedykowane małym 
i średnim firmom. Ostatecznie w każdej 
kategorii wybranych zostało dwóch 
zwycięzców, którzy wraz z pozostałymi 
produktami stworzyli rankingi TOP-10.

Kategorie produktów
Dobierając kategorie produktów, staraliśmy 
się, aby objęły najważniejsze rozwiązania 
dostępne obecnie na polskim rynku. Gło-
sowaliśmy w następujących kategoriach:

NAJLEPSZE OPROGRAMOWANIE 
I ROZWIĄZANIA CHMUROWE 

1. Monitoring i zarządzanie 
Zarządzanie siecią, dystrybucja aktu-
alizacji oprogramowania, zarządzanie 
klientami sieci, zarządzanie infra-
strukturą, audyt i inwentaryzacja

2. Narzędzia 
Narzędzia skryptowe, narzędzia 
wsparcia czynności administratora

3. Wirtualizacja 
Serwery wirtualizacji, usługi wirtualizacji 
w chmurze, wirtualizacja stacji roboczych

4. Bezpieczeństwo 
Pakiet antywirusowy, endpoint protection, 
szyfrowanie danych, firewalle aplikacyjne

5. Backup 
Oprogramowanie do wykonywania 
kopii zapasowych, ochrona 
danych i maszyn wirtualnych

NAJLEPSZY SPRZĘT

6. Sieć LAN 
Przełączniki sieciowe, routery 
brzegowe, przełączniki dystrybucyjne, 
przełączniki do wirtualizacji

7. Sieć WLAN 
Punkty dostępowe, repeatery, 
kontrolery AP, przenośne routery 3G

8. Wyposażenie serwerowni 
KVM, UPS, szafy i krosownice, urządzenia 
zasilające, systemy chłodzenia

9. UTM I firewall 
Bramy zabezpieczające, UTM, 
systemy antyspamowe

10. Pamięci masowe 
Sieciowe macierze dyskowe, 
macierze światłowodowe, dyski 
dla systemów macierzowych

11. Serwer 
Serwery kasetowe, serwery dla 
wirtualizacji, serwery dla MŚP, 
serwery klasy enterprise

12. Desktop 
Stacjonarne komputery biznesowe

13. Laptop 
Komputery przenośne, laptopy, ultrabooki

14.  Smartfon/tablet 
Smartfony, tablety oraz 
urządzenia hybrydowe

15. Drukarki/urządzenia wielofunkcyjne 
Sieciowe urządzenia drukujące, 
drukarki dla grup roboczych
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OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA CHMUROWE

MONITORING I ZARZĄDZANIE
WYBÓR CZYTELNIKÓW

Axence nVision 9 

WYBÓR REDAKCJI 

baramundi Management Suite 2016 
Pakiet oprogramowania baramundi Manage-
ment Suite to zestaw narzędzi do zarządzania 
urządzeniami klienckimi pracującymi w fir-
mowej sieci LAN. Modułowa budowa pozwala 
na dostosowanie oprogramowania do kon-
kretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Zarzą-
dzanie pełnym cyklem życia stacji roboczych, 
serwerów oraz urządzeń mobilnych to główne 
zadanie tej aplikacji – począwszy od zautoma-
tyzowanej instalacji systemów operacyjnych, 
poprzez instalację i kontrolę aplikacji, kopie 
zapasowe czy zarządzanie poprawkami.
Management Suite umożliwia również in-
wentaryzację zasobów informatycznych wraz 
z kontrolą licencji. Wbudowane raporty ułatwiają 
podejmowanie decyzji zakupowych w kontek-
ście posiadanych licencji na oprogramowanie. 
Z poziomu przejrzystego i intuicyjnego graficz-
nego interfejsu użytkownika możliwe jest rów-
nież podstawowe zarządzanie środowiskiem 
wirtualnym. Oprogramowanie dedykowane jest 

środowiskom działającym w oparciu o rozwiąza-
nia bazujace na platformie Microsoft Windows. 
Aby w pełni kontrolować zarządzane środowi-
sko, konieczna jest instalacja aplikacji agenta 
na każdym z zarządzanych urządzeń, w tym 
na platformach mobilnych Google Android, 
Apple iOS oraz Windows Phone. Za pośrednic-
twem API możliwa jest niemal nieograniczona 
integracja z innymi narzędziami rozszerzający-
mi funkcjonalność oprogramowania baramundi.
Test produktu pojawił się na łamach paź-
dziernikowego numeru „IT Professional”.

TOP 10
(wybór Czytelników)

01 Axence nVision 9

02 Nagios XI

03 Veeam ONE v9

04  VMware AirWatch 
Enterprise Mobility 
Management

05  media-press.tv Statlook 10.7

06 BTC e-Auditor 5

07  Landesk Service 
Desk 2016

08  Extreme Networks 
Extreme Management 
Center 7

09  AdRem Software 
NetCrunch 9

10  baramundi 
Management Suite 2016

Oprogramowanie firmy Axence pozwala kompleksowo zarządzać infrastruktu-
rą IT przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu mamy do czynienia z pięcioma modu-
łami funkcjonalnymi: Network, Inventory, Users, Helpdesk oraz DataGuard. 
Proaktywne monitorowanie i wizualizacja sieci, obsługa SNMP, 
skaner sieciowy, serwer Syslog, skaner inwentaryzacji sprzę-
tu, rozbudowane funkcje rozpoznawania oprogramowania czy 
monitoring i kontrola działań użytkowników to najpopular-
niejsze funkcje udostępniane przez nVision. Funkcjonal-
ność ta może również zostać rozbudowana o przejrzysty 
moduł helpdesku, który uzupełnia zestaw narzędzi nie-
zbędnych w codziennej administracji infrastrukturą. 
Wersja dziewiąta wprowadza wiele usprawnień, a także 
nowe funkcje w modułach Helpdesk, Users oraz Inventory. 
Nowe raporty o zamkniętych zgłoszeniach serwisowych, 
aktywności pracowników helpdesku czy aktual-
nie procesowych zgłoszeniach w połączeniu 
z możliwością eksportu do formatów XLSX 
i CSV to tylko niektóre z nowych możliwości. 
Wśród nowości jest też opcja konfiguracji 
alertu związanego z odwiedzeniem witryn-
występujących we wcześniej zdefiniowanych 
grupach. Moduł Network dostępny za darmo.

Za pośrednictwem API 
możliwa jest niemal nie-

ograniczona integracja z in-
nymi narzędziami rozsze-
rzającymi funkcjonalność 
tego oprogramowania.
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