
Công cụ quản lý Hệ thống KACE 
Quản lý, bảo mật và phục vụ tất cả các thiết bị được kết nối mạng  

 
 

 
Công cụ quản lý Hệ thống KACE® 

Quest® (Quest® KACE® Systems 

Management Appliance - SMA) mang 

đến cho các doanh nghiệp đang phát 

triển chức năng quản lý toàn diện các 

thiết bị được kết nối mạng, bao gồm 

máy chủ, máy tính cá nhân, Macbook, 

Chromebook, máy tính bảng, máy in, 

bộ nhớ, thiết bị đấu nối mạng và Mạng 

Vạn Vật (IoT). KACE có thể đáp ứng 

mọi nhu cầu quản lý hệ thống của tổ 

chức, từ khởi tạo đến quản lý liên tục 

và thu hồi. 

 

KACE SMA được thiết kế để giúp tiết 

kiệm thời gian và thu hồi vốn nhanh 

cho tổ chức đang phát triển của khách 

hàng. Không giống các giải pháp phần 

mềm truyền thống, KACE có kiến trúc 

dựa trên thiết bị ảo, linh hoạt và thông 

minh, cung cấp: 

 Giải pháp tích hợp toàn diện để 

quản lý các hệ thống điểm cuối – 

quản lý tất cả các hệ thống và thiết 

bị được kết nối mạng 

 Triển khai đơn giản hơn và nhanh 

hơn 

 

•  Quản trị dễ dàng hơn và nhu cầu 

bảo trì giảm tối đa 

Công cụ có sẵn ở dạng thiết bị ảo hoặc 

dịch vụ thông qua thiết bị ảo được lưu 

bên máy chủ, phân phối trên đám mây 

(KACE dưới dạng Dịch vụ)*, KACE 

có các tính năng sau đây: 

•  Phát hiện thiết bị và kiểm kê tất cả 

phần cứng và phần mềm được kết 

nối với mạng của khách hàng, bao 

gồm máy tính, máy chủ, 

Chromebook và các thiết bị được 

kết nối không phải máy tính 

•  Bảo mật điểm cuối với khả năng 

quản lý hệ điều hành và bản vá ứng 

dụng một cách tự động, quét lỗ 

hổng bảo mật và thực thi cấu hình 

bảo mật 

•  Quản lý tài sản CNTT (ITAM) để 

theo dõi tài sản toàn diện và báo 

cáo tuân thủ 

•  Quản lý bản quyền phần mềm toàn 

diện bằng cách sử dụng danh mục 

phần mềm chi tiết để phát hiện và 

điều giải phần mềm. 

“Nhờ tự động hóa với 

[Công cụ Quản lý Hệ thống 

KACE], chúng tôi liên tục 

tiết kiệm được nhiều giờ 

nhân lực. Gánh nặng cài đặt 

và cập nhật phần mềm đã 

không còn nữa”. 
 

Darrell Fauvel, Quản trị viên 

CNTT, Trung tâm Khoa học  

Y tế - Đại học Công nghệ Texas 

 

LỢI ÍCH: 

•  Kiểm kê tất cả phần cứng và 

phần mềm được kết nối với 

mạng, để có thể quản lý và bảo 

mật toàn bộ môi trường CNTT. 

•  Chặn phần mềm và thiết bị nguy 

hiểm hoặc không cần thiết, đồng 

thời dễ dàng vá lỗi các ứng dụng 

và hệ điều hành quan trọng. 

•  Hiển thị thông tin sử dụng phần 

mềm để bạn có thể phân bổ tài 

nguyên tốt hơn và đảm bảo tuân 

thủ bản quyền phần mềm. 

•  Nâng cao trải nghiệm của người 

dùng cuối với bàn dịch vụ tích 

hợp, cũng như cổng tự phục vụ 

của người dùng. 

•  Đơn giản hóa thiết kế và quản lý 

các quy trình CNTT và lưu 

trìnhphê duyệt nhờ thuật sĩ mẫu 

quy trình. 

•  Cho phép khách hàng và đối tác 

thiết lập các tích hợp tùy biến với 

bộ phát triển phần mềm KACE. 

 
 
Nhiều chủ đề giao diện người dùng, bảng báo cáo và tiện ích con, với giao diện 
trực quan, Công cụ Quản lý Hệ thống KACE cho phép quản trị viên CNTT ở mọi 

cấp độ kỹ năng có thể nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành nhiều nhiệm vụ quản lý 

hệ thống. 

  



• Quản lý cấu hình và chính sách thông 

qua các chính sách trọn gói có sẵn hoặc 

tùy chỉnh 

• Chức năng theo dõi máy chủ và cảnh 

báo được tích hợp với bộ phận quản lý 

tài sản và trợ giúp 

TÍNH NĂNG** 

•  Kiểm kê chính xác–Phát hiện và kiểm 

kê tất cả phần cứng và phần mềm trên 

toàn mạng, bao gồm máy tính xách tay, 

máy tính để bàn, máy chủ, thiết bị lưu 

trữ, Chromebook và các thiết bị không 

phải máy tính được kết nối mạng. Tối 

đa hóa tài nguyên máy ảo VMware với 

tính năng kiểm kê và theo dõi tài sản 

VMware. Dễ dàng thêm tài sản hữu 

hình vào kiểm kê bằng cách quét mã 

vạch trên thiết bị di động bằng Ứng 

dụng Di động Quest® KACE® GO. 

•  Tăng cường bảo mật điểm cuối - Thực 

hiện quét lỗ hổng bảo mật và thực thi 

các cấu hình bảo mật, bao gồm tường 

lửa và bảo vệ diệt vi rút. 

• Cung cấp bản vá toàn diện - Lên lịch, 

phân phối và theo dõi các bản vá hệ điều 

hành và ứng dụng, đồng thời tự động 

phân phối bản vá. 

• Cải thiện tuân thủ và tối ưu hóa bản 

quyền- Tối ưu hóa việc sử dụng bản 

quyền phần mềm bằng cách theo dõi và 

quản lý chính xác các tài sản phần mềm 

với danh mục ứng dụng của chúng tôi. 

• Thực hiện phân phối phần mềm - 

Phân phối và cài đặt từ xa các ứng dụng 

và tài sản kỹ thuật số. 

•  Giám sát máy chủ - Giám sát nhật ký 

của máy chủ, được tích hợp với quản lý 

tài sản, báo cáo và bàn dịch vụ. 

•  Đảm bảo tuân thủ - Theo dõi toàn diện 

các tài sản và tạo bằng chứng về báo cáo 

tuân thủ. 

•  Cung cấp các chức năng hỗ trợ dịch 

vụ tích hợp - Cung cấp chức năng hỗ 

trợ dịch vụ với các kiểm soát SLA chi 

tiết được tích hợp với các quy trình và 

lưu trình quản lý tài sản, cổng tự phục 

vụ của người dùng và Ứng dụng di động 

KACE GO cho cả quản trị viên và 

người dùng cuối. 

 

• Thực thi các chính sách CNTT - Quản 

lý cấu hình và thực thi thông qua các 

chính sách trọn gói có sẵn hoặc tùy 

chỉnh. 

•  Tiết kiệm năng lượng - Tạo và triển 

khai các chính sách định cấu hình tiết 

kiệm năng lượng. 

•  Cung cấp báo cáo hoàn chỉnh - Tạo cả 

báo cáo trọn gói có sẵn và báo cáo tùy 

biến do thuật sĩ tạo lập. 

•  Nhân rộng các trạm từ xa - Sử dụng 

các máy chủ tệp hiện có để nhân bản 

các trạm từ xa trong các môi trường đa 

dạng về địa lý. 

•  Tạo cảnh báo người dùng - Phát cảnh 

báo để người dùng biết các sự kiện quan 

trọng, chẳng hạn như gián đoạn quá 

trình gửi email. 

•  Cổng tự phục vụ của người dùng –

Mang lại trải nghiệm trực quan cho 

người dùng cuối, giúp họ dễ dàng tìm 

thấy điều mình cần để tự mình vận dụng 

cơ sở kiến thức tích hợp. Ngoài ra, cho 

phép họ yêu cầu tài nguyên tương tự 

phần mềm và các dịch vụ CNTT khác. 

•  Quản lý đa miền - Cho phép hỗ trợ 

nhiều miền cho các môi trường CNTT 

phi tập trung. 

•  Tạo cảnh báo hệ thống–Tiếp nhận 

cảnh báo quản trị trên nhiều thuộc tính 

máy tính và mạng để dễ dàng quản lý 

dựa trên ngoại lệ. 

•  Quản lý hệ thống từ xa - Sử dụng điều 

khiển từ xa để giải quyết vấn đề tập 

trung mà không cần đến tận nơi. 

•  Nhập thông tin kiểm kê trên thiết bị 

di động - Nhập thiết bị di động vào các 

lưu trình kiểm kê, quản lý tài sản và hỗ 

trợ dịch vụ thông qua tích hợp bên thứ 

ba. 

•  Tiếp cận cộng đồng CNTT hàng đầu - 

Thiết lập các thực hành triển khai tốt 

nhất với nguồn cấp dữ liệu độc quyền từ 

cộng đồng ITNinja.com của chúng tôi, 

tên gọi cũ là AppDeploy.com. 

Quản trị đơn giản và an toàn 

•  Quản trị thông qua bất kỳ thiết bị nào 

(PC, máy tính bảng, thiết bị cầm tay) 

bằng trình duyệt web được hỗ trợ. 

•  Tìm kiếm rộng khắp trên toàn bộ cơ sở 

dữ liệu KACE 

•  Quản lý xác thực, cấp phép và quyền 

quản trị 

•  Tích hợp LDAP và Active Directory 

thời gian thực 

•  Kích hoạt các chức năng mạng LAN để 

bảo trì sau giờ làm việc 

•  Nâng cấp phần mềm thiết bị chỉ bằng 

một cú nhấp chuột 

•  Tra soát và theo dõi các hoạt động quản 

trị chủ yếu, theo thời gian và chủ sở 

hữu 

Lý tưởng cho các môi trường phân tán 

•  Nhân rộng từ xa và các vị trí tải xuống 

thay thế giúp quản lý hiệu quả các văn 

phòng phân tán mà không cần phần 

cứng hoặc nhân viên chuyên trách 

•  Các tùy chọn cấu hình dễ sử dụng để 

lên lịch nhân rộng nhằm giảm độ phức 

tạp và thời gian quản lý các trạm từ xa 

•  Điều chỉnh và đồng bộ hóa băng thông 

để giảm thiểu tác động của mạng 

• Khởi động lại điểm kiểm tra để cải 

thiện độ tin cậy và giảm lưu lượng 

mạng 

•  Các nhóm chính sách động để tự động 

tổ chức và nhắm mục tiêu các hệ thống 

tại các trạm từ xa 

•  Chia sẻ từ xa được hỗ trợ trên các máy 

chủ Windows, Linux hoặc Mac hiện có, 

không cần có phần cứng chuyên dụng 

 

GIỚI THIỆU VỀ QUEST 

Mục đích của Quest là giải quyết các vấn 

đề phức tạp bằng những giải pháp đơn 

giản. Để đạt được điều đó, chúng tôi đặt 

ra triết lý tập trung vào chất lượng sản 

phẩm, dịch vụ tuyệt vời và ngay thẳng 

thật thà khi phục vụ khách hàng. Tầm 

nhìn của chúng tôi là mang đến công 

nghệ giúp loại bỏ mối phân vân giữa hiệu 

suất và hiệu quả, nhờ vậy khách hàng và 

tổ chức của họ có thể bớt đi thời gian 

dành cho hoạt động quản trị CNTT và 

dành nhiều thời gian hơn để đổi mới kinh 

doanh. 

YÊU CẦU HỆ THỐNG 
Để xem danh sách đầy đủ các yêu cầu hệ thống, mời 

truy cập quest.com/products/kace-

systemsmanagement-appliance 

*  Dịch vụ KACE có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực. Vui lòng kiểm tra với nhân viên bán hàng tại địa phương của 

quý vị để biết độ khả dụng của dịch vụ. 

** Không phải tất cả các chức năng đều có sẵn trên tất cả các nền tảng. Vui lòng kiểm tra với nhân viên bán hàng tại địa 

phương của quý vị. 
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