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INFORMACE O PRODUKTU 
ManageEngine Desktop Central 

 
Integrovaný management software, který pomáhá spravovat servery, pracovní stanice, mobilní 
zařízení (add-on modul) či laptopy z jednoho centrálního bodu. Automatizuje běžné rutinní úkony, 
jako je instalace patchů, distribuce software, správa licencí, monitorování aplikací, statistiky 
využívání software a mnoho dalšího. Nabízí také snadnou integraci s dalšími produkty z portfolia 
ManageEngine. 

 
Způsob licencování: per zařízení (PC, mobil, apod.) 
 
 
Funkcionality:   

 Patch Management – Automatická aktualizace operačních systémů (vše z Microsoft 
update),  i aplikací třetích stran (Google Chrome, Opera, Skype,WinRAR, ADOBE, Mozilla, 
Java, Apple a další) 

 Software Deployment – Zjednodušuje distribuci software, hromadná vzdálená instalace, 
aktualizac a od-instalaci aplikací. 

 Remote Control – vzdálená správa PC. Umožňuje spolupráci více uživatelů, přenos souborů, 
videozáznam relace a další. 

 Asset Management – Správa a přehled nad veškerými IT zařízeními a nainstalovaným 
softwarem, management licencí, statistiky využití SW/HW 

 Application Control  – vytváření seznamu spustitelných aplikací, detekce zakázaného 
software 

 Configuration – Hromadná vynucená úprava konfigurace systému (správa USB zařízení, 
nastaven tiskáren, síť. jednotek), aplikací (nastavení Exploreru, Office) a bezpečnostních 
politik (konfigurace firewallu, blokace spouštění souborů, blokace úpravy regitrů)  

 Active Directory Reports – Více jak 100 předdefinovaných reportů nabízí rychlý a kompletní 
přehled o AD infrastruktuře.  

 Reporting – Přes 100 reportů na uživatele, skupiny a PC. Reporty připravené pro auditování, 
reporty aktuálních verzí využívaného software apod. 

 Windows System Tools – Nabízí hromadné plánované spuštění úloh (kontrola, 
defragmentace a čištění disků, podpora Wake on LAN, vzdálený restart/vypnutí apod. 

 WAN Bandwitch Optimization – distribuční server pro snížení datové zátěže pro pobočky 
 

Přídavný modul: (není obsažen v žádné edici – lze koupit i jako stand alone) 

 Mobile Device Management – podpora Device Enrollmentu, Profile , Asset, Application a 
Security Managementu, Audit & Reports pro MD s IOS, Android a Windows. Podpora BYOD.  
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ORIENTAČNÍ CENÍK  
* Uvedené ceny licencí jsou bez DPH a mohou se lišit dle aktuálního kurzu USD/CZK. 

**Měsíční platby budou kalkulovány individuálně dle celkového počtu zařízení a požadovaných služeb. 

 

VARIANTA I:      
ManageEngine Desktop Central – Patch Management Edition 
(Patch Management, částečně Asset Management a Reporting, WAN Bandwitch Optimization)  
(Perpetuální model, balíček pro 50 PC) 
 

Základní licence (trvalá) ...................................................................................  21 446 Kč* 
Podpora provozu a aktualizace (měsíčně)** ...................................................  1 006 – 4 999 Kč* 
 

VARIANTA II:      
ManageEngine Desktop Central – Professional Edition 
(Mimo WAN Bandwitch Optimization, Application Control a některých funkcí Configurations)  
(Perpetuální model, balíček pro 50 PC) 
 

Základní licence (trvalá) ...................................................................................  40 083 Kč* 
Podpora provozu a aktualizace (měsíčně)** ...................................................  1 319 – 4 999 Kč* 
 

VARIANTA III:      
ManageEngine Desktop Central – Enterprise Edition 
(Všechny uvedené funkcionality)     
(Perpetuální model, balíček pro 50 PC) 
 

Základní licence (trvalá) ...................................................................................  49 402 Kč* 
Podpora provozu a aktualizace (měsíčně)** ...................................................  1 474 – 4 999 Kč* 
 

VARIANTA IV:      
SSS (Soledpro Service Solution) 
(Poskytováno pouze jako služba, verze Enterprise, pro max. 25 PC a max. 25 mobilních zařízení) 
 

Podpora provozu a aktualizace (měsíčně)** ...................................................  999 – 4 999 Kč* 
 

VARIANTA V:      
Subscription licence 
(Pronajatá, časově omezená licence nabízena pouze formou služby, ceny jsou k dispozici na 
vyžádání). 

 


