
Vad är Andutteye  
Andutteye är en programvara som möjliggör centraliserad systemadministration av era IT-system. Med Andutteye kan du installera, monitorera, 
styra, patcha, underhålla och säkra upp din IT-miljö ifrån en central punkt. Andutteye styrs via ett webbgränssnitt med underliggande databas 
där statistik, information, och historik sparas. Smarta och innovativa gruppering och sorteringsfunktioner ger ert företag den dynamik och 
smidighet som systemadministration kräver. 

Vinster
Att styra era system centralt är kostnadseffektivt, säkert och ger ert företag spårbarhet, kontroll och automatisering av er IT-miljö. 
Investerat arbete utförs en gång och kan återanvändas på hela IT-miljön. Då inga förändringar sker utanför central kontroll så kan ni garantera 
att säkerhets, företagspolicies och andra rutiner efterföljs i realtid.

Systemprovisioning  
Med Andutteye som bas och ramverk så sker provisioning av era IT-system på minuter. Andutteye ser till att de paket och programvaror som 
behövs installeras med rätt versioner, programvara som inte ska finnas tas bort och att filer och konfiguration för ert företag installeras helt 
automatiskt och i rätt ordning. 

Systemmanagement
Andutteye kommer att i realtid se till att era IT-system efterföljer ert företags riktlinjer och policies. Om förändringar sker som inte är inlagda 
centralt så notifierar Andutteye omgående, och rättar även till förändringen att efterfölja den centrala om ni så skulle vilja. 

Gruppering och sortering  
Andutteye kommer drastiskt reducera onödig administration. Genom att kunna implementera konfiguration och filer på de logiska Andutteye 
grupperingarna så kan en konfiguration och ändring implementeras på alla eller vissa delar av era IT-system. 

Programvaror och paket 
Andutteye klarar att hantera multipla operativsystem, distributioner och typer av distributioner parallellt. Genom att bygga logiska byggblock så 
kan dessa inkluderas till respektive IT-system och återanvändas om och om igen. 

Spårbarhet och historik 
Alla komponenter i Andutteye versions och revisionshanteras, det möjliggör tillbakarullning och återgång till äldre versioner av en viss fil, kon-
figuration eller byggblock om ändringen inte fungerade tillfredsställande. 
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Patchnivåer 
Frysta patchnivåer gör att ert företag säkert kan uppgradera era IT-system och komponenter, system för system med ett enkelt knapptryck. 

Statistik och asset management 
Det har aldrig varit så enkelt att samla in statistik och asset management information ifrån era IT-system centralt. Andutteye kan skapa statistik 
på vanliga kommandon, skript, plugins och program. All asset management information såsom serienummer och annat samlas enkelt och säkert 
in via Andutteyes inbyggda ramverk. 

Monitorering 
Andutteye har ett inbyggt ramverk med färdiga monitorer för de vanligast förekommande monitoreringspunkterna. Andutteye har också stöd för 
plugins och egna skript vilket gör att ni kan använda alla komponenter ni har skapat själva och redan använder på ert företag. 

Säkerhet 
Andutteye är en klient server programvara där agenten kan kommunicera via tcp eller tcp/ssl och certifikat på en specificerad port. Det centrala 
webbgränssnittet kan köras över https. Andutteye tillhandahåller också en djupare realtidssäkerhet av era IT-system då de i realtid monitorerar 
och validerar centralt registrerade objekt. 
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