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1. Acer Smart Client Manager (ASCM) 

Solusi berbasis web yang dikembangkan untuk manajemen aset TI perusahaan, sekaligus 

memberikan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi pada pengelolaan dan pengamanan 

infrastruktur perangkat TI. ASCM mengedepankan kemudahan penggunaan dan fleksibilitas untuk 

kelancaran monitoring klien. Dengan arsitektur yang tersentralisasi, menjadikan ASCM solusi bagi 

perusahaan yang menginginkan manajemen aset yang lebih baik.  

ASCM memungkinkan administrator untuk melakukan hal-hal seperti berikut: 

 Hardware Inventory Management 

 Software Inventory Management 

 System Health Monitoring 

 Power Control Management 

 Event Logs 

 Remote BIOS Updates 

 Remote BIOS Configuration 

 Report Manager 

 

ASCM dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi TI perusahaan, dengan: 

 Memonitor penggunaan sumber daya  

 Perencanaan penggunaan 

 Mengurangi downtime 

 Meminimalisir Desk-Side Visit (kunjungan langsung ke komputer klien) 

 

Dengan kemampuan-kemampuan di atas, departemen TI perusahaan dapat membuat laporan 

lebih cepat demi menghemat waktu guna memaksimalkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. 

 

2. Acer Office Manager (AOM) 

Perangkat lunak sebagai solusi manajemen yang memungkinkan bisnis kecil dan menengah untuk 

melakukan kebijakan keamanan, mengawasi aset TI dan menjadwalkan berbagai tugas perawatan 

di dalam satu paket yang sederhana. Acer Office Manager didesain untuk perusahaan kecil dan 

menengah serta tidak memerlukan server tersendiri, sehingga dapat mengoptimalkan 

penggunaannya dan meminimalisir biaya perusahaan.  

 

Tiga keuntungan utama AOM: 

 Menetapkan peraturan TI 

Acer Office Manager memungkinkan perusahaan untuk melakukan kebijakan dan peraturan TI 

yang seragam dalam sebuah perusahaan demi melindungi aset intelektual dan informasi 

perusahaan.  
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 Manajemen aset 

Acer Office Manager dapat mencari aset TI perusahaan dengan mudah, sekaligus dapat 

mengawasi perubahan aset untuk melindungi dari pencurian perangkat dan data perusahaan.  

 Penjadwalan perawatan  

Menyediakan solusi otomatis yang secara aktif dapat mengatur aset TI perusahaan dan 

pembuatan laporan secara berkala.  

 

3. Acer Classroom Manager (ACM) 

Sebuah aplikasi terpusat yang dapat menginstruksikan para guru atau tenaga  pengajar lainnya 

dalam membantu meningkatkan efisiensi pengajaran. Dengan bantuan ACM, para guru dapat 

memantau penggunaan aplikasi dan web, melacak aktivitas audio dan keyboard, meningkatkan 

interaksi melalui fitur messaging dan bantuan pengendalian jarak jauh. Semua hal tersebut dapat 

menghemat waktu dengan secara kolektif dalam mendistibusikan materi pelajaran atau mengirim 

dan mengumpulkan file tugas, serta pengujian berbasis komputer yang dapat menunjukkan 

hasilnya secara instan.  

 

Sesuai dengan visi, “Breaking the barriers between human and technology”, Acer berkontribusi 

terhadap pendidikan dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memajukan efisiensi dan 

efektifitas dari proses belajar mengajar. Melalui ACM, para guru dapat memonitor kegiatan seluruh 

muridnya di dalam kelas. 

 

4. Acer ProShield  

Acer ProShield adalah perangkat lunak dari Acer yang melindungi komputer dari akses yang tidak 

diinginkan dari level BIOS hingga level aplikasi. Perangkat lunak ini dapat melakukan: 

 Pre-Boot Authentication (PBA) dengan password BIOS dan HDD  

 Log-on BIOS dan Windows dengan sidik jari 

 Enkripsi dan dukungan TPM untuk perlindungan data 

 Dokumen rahasia dapat disimpan secara aman dengan membuat enskripsi dan menyimpannya 

di dalam Personal Secure Drive(PSD) 

 Dengan File Shredder, pengguna dapat menghapus data atau dokumen yang tidak diinginkan 

secara lebih aman 

 

 

 

 

 


