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Rewolucja w nowych
technologiach

Monitoruj zasoby IT w dowolnym 
czasie i z każdego miejsca 

Samodzielnie przeprowadzaj 
audyty legalności

Dostosuj koszty usługi 
do swojego budżetu 

Korzystaj z wiedzy ekspertów
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Czym jest Microaudit? 

Dla kogo?

Rozwiązania

Microaudit, jako pierwszy w Polsce system zrealizowany w technologii Cloud, umożliwia wykonywanie audytów nie tylko w dużych 
firmach, ale również w mikro- i małych przedsiębiorstwach, a także w instytucjach publicznych. 

Microaudit może być używany jako:
   e-usługa do samodzielnego zarządzania zasobami IT (firmy i instytucje),
   narzędzie dla firm audytorskich do zdalnego przeprowadzania audytów.

Microaudit został stworzony dla biznesu. Powstał w technologii Cloud Computing, po to by zarządzanie infrastrukturą IT stawało się 
procesem coraz prostszym, mniej czasochłonnym i opartym na rzetelnych danych, generowanych automatycznie zaledwie w kilka 
sekund. Dzięki innowacyjnej technologii z rodziny e-usług każdy menedżer w firmie, bez wsparcia specjalisty IT, błyskawicznie uzyska 
informacje na temat stanu legalności oprogramowania, dostępności sprzętu, a także może samodzielnie zarządzać zasobami 
informatycznymi. 

Microaudit w łatwy i przyjazny sposób poprzez przeglądarkę internetową, pozwala na bieżąco i z każdego miejsca
na świecie korzystać z rozwiązań ułatwiających efektywne zarządzanie zasobami IT:

    Audyt legalności oprogramowania 
    Zagwarantuj swojej organizacji sto procent legalności oprogramowania.
 
    Audyt sprzętu 
    Generuj oszczędności poprzez odpowiedni dobór sprzętu. 
                                                                                                                      
    Audyt plików 
    Monitoruj na bieżąco wszystkie pliki multimedialne zapisane na dyskach Twoich urządzeń. 
 
    Kontrola zasobów oprogramowania 
    Posiadaj pełną i bieżącą wiedzę na temat oprogramowania, z którego korzysta Twoja organizacja. 
 
    Zarządzanie licencjami  
    Dostosuj pakiet posiadanych licencji do potrzeb Twojej organizacji.
 
    Certyfikacja oprogramowania
    Zdobywaj certyfikaty głównych producentów oprogramowania on-line.
 
    Konsultacje on-line
    Konsultuj się na bieżąco z doświadczonymi ekspertami poprzez połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail
    oraz komunikatory internetowe. 

Spośród powyższych rozwiązań swobodnie dobieraj tylko te, których potrzebujesz. 
To Ty decydujesz, ile zaoszczędzisz korzystając z systemu Microaudit. 
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Dzięki doświadczeniu naszych audytorów oraz
wieloletnim pracom programistycznym powstał Microaudit
- innowacyjny system dla biznesu, który daje możliwość
przeprowadzania samodzielnych audytów oraz
monitorowania sprzętu i oprogramowania z każdego
miejsca, gdzie będziemy mieli dostęp do internetu.”
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