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Poprawki do systemów operacyjnych, 
VMware i aplikacji innych firm  
 
Aktualizacja oprogramowania jest obecnie powszechnym 
zjawiskiem w branży IT i wiele osób uważa, że to 
rozwiązuje problem. Jednak wiele organizacji ma wciąż 
kłopoty z zapewnieniem aktualności systemów, 
szczególnie jeśli chodzi o oprogramowanie inne niż 
systemy operacyjne. A ponieważ centra przetwarzania 
danych są podstawą działania organizacji, aby stacje 
robocze i serwery były niezawodne, dane bezpieczne i 
dostępne, a reputacja firmy nienaruszona, stosowane 
procedury bezpieczeństwa muszą obejmować 
kompleksowe zarządzanie poprawkami.  
Oprogramowanie Ivanti Patch for Windows służy do 
zarządzania poprawkami i obejmuje nie tylko serwery 
fizyczne i wirtualne, ale również stacje robocze. Można 
przeszukać systemy w trybie online i offline pod kątem 
brakujących poprawek i zastosować je. Następnie można 
obsługiwać poprawki do dowolnego oprogramowania w 
systemach operacyjnych  Windows: maszyn wirtualnych 
(VM), szablonów wirtualnych, a nawet hiperwizora ESXi 
głęboko zintegrowanego z VMware. Obsługiwane są 
również poprawki do najbardziej wrażliwych aplikacji 
innych firm  skończywszy na najbardziej wrażliwych 
aplikacjach innych firm — w jednym prostym w obsłudze 
rozwiązaniu, które zapewnia firmie bezpieczeństwo, a 
pracownikom działu IT możliwość skoncentrowania się 
na głównych celach biznesowych. 

Proste zarządzanie poprawkami w całym środowisku 
86% zgłoszonych naruszeń bezpieczeństwa wykryto 
w aplikacjach innych niż system operacyjnyi. Oprogramowanie 
Patch for Windows, powered by Shavlik, służy do obsługi 
poprawek do systemów Microsoft Windows i setek innych 
popularnych dostawców, takich jak iTunes®, Oracle® Java, 
Adobe®  Flash® i Reader i wielu innych. 

Poprawki na serwerach fizycznych i wirtualnych można w prosty 
sposób wykrywać i obsługiwać za pomocą agentów lub bez nich.  

§ Używaj funkcji bezagentowych, aby zredukować wpływ na 
serwery fizyczne i wirtualne. 

§ Używaj agentów w systemach lokalnych, które mogą 
wymagać dodatkowych uprawnień lub konfiguracji 
sieciowych. 

 

Funkcja synchronizacji z chmurą umożliwia zarządzanie 
systemami, które nie są stale połączone z siecią korporacyjną. 
Agenci mogą sprawdzać i pobierać 

aktualizacje zasad z chmury. Można nawet aktualizować 
szablony i obrazy, które jeszcze nie są w trybie online. Jeśli 
szablony offline są zawsze w bieżącej wersji, można wdrażać 
oprogramowanie VM bez obawy, czy jest aktualne. 

Zmniejszenie ryzyka, poprawa bezpieczeństwai 
zapewnienie zgodności 
Aby chronić swoją organizację — oraz zapewnić zgodność 
z przepisami branżowymi i wymaganiami biznesowymi —  

należy najpierw ustalić stan posiadania. Aplikacja Patch for 
Windows wyszukuje połączone systemy w całym 
przedsiębiorstwie i skanuje je w poszukiwaniu brakujących 
poprawek, co ułatwia zachowanie zgodności w całej organizacji. 
Poza tym pełna automatyzacja obsługi poprawek pomaga skrócić 
czas stosowania krytycznych poprawek związanych z 
bezpieczeństwem. 

Program Patch for Windows umożliwia również proste 
przeglądanie raportów wskazujących najbardziej zagrożone 
systemy oraz ogólnych przeglądów środowiska. Można również 
uzyskać szczegółowe informacje o zagrożeniach występujących 
w środowisku,  szybko weryfikować zgodność poprawek oraz 
udostępniać informacje o stanie poprawek innym grupom 
użytkowników i kierownictwu.  
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Uproszczenie i zautomatyzowanie obsługi poprawek 
to oszczędność czasu i pieniędzy 
Program Patch for Windows skraca czas aktualizacji 
oprogramowania z kilku miesięcy do kilku minut. Upraszcza 
instalowanie i konfigurowanie oraz wykorzystuje rozbudowane 
funkcje automatycznego wyszukiwania i wdrażania. Nie trzeba 
już ręcznie wykonywać czasochłonnego wyszukiwania, 
definiowania i pobierania pakietów aktualizacji oprogramowania. 

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi „na jednym ekranie” użytkownik 
uzyskuje dokładną kontrolę nad całym procesem obsługi 
poprawek, obejmującym wykrywanie i dystrybucję aktualizacji 
oprogramowania i raportowanie. Co więcej, można skanować i 
wdrażać wszystkie dostępne poprawki dla całego środowiska w 
sposób ciągły, zgodnie z elastycznym harmonogramem i 
niestandardowo. 

Proste w użyciu i całkowicie zautomatyzowane oprogramowanie 
Patch for Windows oszczędza czas i zasoby oraz umożliwia 
skoncentrowanie się na celach biznesowych. 

Wypełnianie luk między bezpieczeństwem i 
operacjami IT 
Aplikacja Patch for Windows oferuje również zaawansowany stos 
interfejsów API, który integruje się z rozwiązaniami 
bezpieczeństwa, skanerami luk w zabezpieczeniach, 
narzędziami do zarządzania konfiguracją, takimi jak Chef i 
Puppet, oraz narzędziami do raportowania. Podczas 
przeprowadzania operacji związanych z poprawkami 
charakterystycznych dla dużego ekosystemu produktów 
związanych z bezpieczeństwem ta integracja pomaga również 
wypełnić luki między bezpieczeństwem, IT i DevOps. Można na 
przykład automatycznie zaimportować najnowszą ocenę 
podatności na zagrożenia do następnej partii poprawek do 
przetestowania. Dzięki temu środowisko IT stanie się 
efektywnym elementem ochrony organizacji. Z kolei DevOps to 
ciągłe doskonalenie i automatyzacja, a po zintegrowaniu z 
zarządzaniem poprawkami infrastruktury i systemy mogą stać się 
bardziej odporne i spójne. Ponadto krytyczne dane można 
pobierać do narzędzi, takich jak Splunk, Reporting Services, 
Archer i Crystal Reports w celu szybszej analizy, reagowania i 
zamykania w przypadku krytycznych zdarzeń zagrażających 
bezpieczeństwu. 

Fonctionnalités 
§ Kompleksowe zarządzanie poprawkami 

• Zautomatyzowane wdrażanie poprawek do systemów         
operacyjnych i innego oprogramowania 

• Wdrażanie poprawek przy użyciu agentów lub bez nich 
• Zautomatyzowane zarządzanie obsługą poprawek — od 

ich wykrycia i oceny do pobrania i wdrożenia 
• Obsługa poprawek do aplikacji niestandardowych 
• Precyzyjne opcje ponownego uruchamiania 

§ Prostota użycia 
• Intuicyjny interfejs 
• Wszystkie zasoby zarządzane z jednego ekranu 
• Rozbudowane i elastyczne raporty i tablice wskaźników 
• Niestandardowe widoki raportów 
• Agenci działające w sieci 
• Agent działający w chmurze ułatwiający zarządzanie 

systemami niepodłączonymi do sieci 
• Wykonywanie typowych operacji informatycznych za 

pomocą skryptów ITScript 

§ Obsługa wirtualizacji 
• Instalowanie poprawek na maszynach wirtualnych 

działających w trybie online i offline 
• Instalowanie poprawek w szablonach przed ich 

udostępnieniem w trybie online 
• Wykonywanie migawek przed zainstalowaniem poprawek 

w celu ułatwienia wycofywania zmian 
• Pobieranie informacji o maszynach wirtualnych 

bezpośrednio z systemu VMware vCenter 
• •Obsługa poprawek do hiperwizorów ESXi, Microsoft 

Hyper-V®, Citrix XenApp®, XenDesktop® i Presentation 
Server™ 

§ Elastyczna infrastruktura 
• Obsługa administrowania opartego na rolach 
• Obsługa wielu konfiguracji, w tym instalowania poprawek 

w sieci i poza nią, wielu serwerów dystrybucji oraz 
większości konfiguracji sieciowych 

• Zaawansowany stos interfejsów API integrujący się 
z rozwiązaniami bezpieczeństwa 

§ Dodatek do obsługi zasilania 
• Wyłączanie nieużywanych energochłonnych urządzeń 
• Sterowanie włączaniem i wyłączaniem zasilania oraz 

trybem uśpienia 
• Wybudzanie komputerów w celu przeprowadzenia 

konserwacji, w tym zainstalowania newralgicznych 
poprawek 

• Dodatkowa biblioteka skryptów ITScript ułatwiających 
zarządzanie komputerami i ich obsługę 

• Obsługa gotowych skryptów ITScript, możliwość ich 
modyfikacji oraz importowania własnych 

§ Zwiększenie możliwości 
• Oparty na chmurze dodatek do aplikacji Ivanti Patch for 

Windows Servers 
• Dodanie aplikacji Asset Intelligence do zaawansowanego 

zarządzania poprawkami i usuwania luk 
w zabezpieczeniach 

• Pełny wgląd w zasoby sprzętowe i programowe 
• Zaawansowane zarządzanie gwarancjami 
• Ułatwienie ograniczenia zmian w konfiguracjach 
 

i  National Vulnerability Database (Narodowa baza danych luk w 
zabezpieczeniach) 
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