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SOFTWARE ASSETS
MANAGEMENT

MĚJTE PŘEHLED, DEJTE SI  SOFTWARE
DO SOULADU S LICENCÍ A UŠETŘETE

OPTIMALIZUJTE SVŮJ
SOFTWARE, POUŽÍVEJTE
HO SPRÁVNĚ A ZA MÉNĚ

KDO JSME? CO DĚLÁME?
Máme léta zkušeností s
mnoha zakázkovými
projekty assets manage-
mentu a umíme poradit s
nejnovějšími trendy.

Optimalizujeme licenční
smlouvy, dodáváme ty
chybějící licence a ušetříme
za nepoužívané - výsledek:
více za méně.

RIZIKA

PREVENCE

rostoucí licenční komplexita
včetně cloudů zvyšuje
právní rizika užití

je vždy lepší než placení
vícenákladů po  vynuceném
softwarovém auditu

ÚSPORY
správná inventura
skutečného užití software
ušetří nemalé peníze



Máme SOFTWAROVÉ NÁSTROJE, a
dlouholeté zkušenosti a know-how jak
provést NEZÁVISLÝ AUDIT
Jak se SW licencuje ve VIRTUALIZOVANÉM
prostředí v různých verzích virtualizační
platformy
Poskytujeme PRÁVNÍ PORADENSTVÍ v
oblasti provozování licencí
Dokážeme nasimulovat BUDOUCÍ
POTŘEBU SW při změně, čí nákupu nového
HW
Odhaduje se že 20% LICENCÍ je WASTE –
Zjistíme jaké koupené licence nejsou
využívány a mohou tedy být zrušeny a jaké
licence chybí a je nutné je dokoupit, či
přenastavit infrastrukturu
Najdeme s vámi řešení, jak být SPRÁVNĚ
ZALICENCOVÁN, jaké změny provést, jak se
vyznat ve smlouvách jak licenčních, tak i ve
smlouvách technické podpory
Jak LICENCE SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, jak je
případně zrušit a jak vyjednat nejlepší
komerční podmínky pro případný dokup
licencí
Jak MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT SW, který máte
nakoupený a třeba nevyužíváte, ale rádi
byste ho využívali, jen nevíte „co umí“.
Například „option“ Oracle Spacial&Graph je
nyní zdarma a je součástí Enterprise edice
Doporučíme, jak NASTAVIT PROSTŘEDÍ
Naši specialisté mají zkušenosti, o které se
mohou opřít a nezávisle poradit:navrhovali
prostředí a architekturu Oracle, či
pracovali v Oraclu a znají praktiky a
postupy, nebo prováděli 120+ oficiálních
Oracle auditů či se podíleli na nezávislé
oponentuře Oracle auditů

Naše řešení odráží bohaté zkušenosti i s
velkými inventarizačními projekty a optimalizací
užívání software.

Když používáte software od významného doda-
vatele, víte, jak důležité je být připraven se
bránit proti auditu softwaru, který by mohl přijít
kdykoli a bez varování. To znamená vědět, jaký
software používáte a jaký SW máte nakoupený.
Tímto způsobem nejen minimalizujete riziko
nákladných pokut za NEDODRŽOVÁNÍ licen-
čních politik výrobců SW, ale také se vyhnete
potenciálnímu omezení vašeho podnikání, které
je obvykle způsobeno auditem dodavatele
softwaru. Kdo si zažil audit rozumí.
Dle naší zkušenosti je odhadem 25 % licencí
nakoupeno nad rámec toho, než se ve skuteč-
nosti využívá a platí se za ně support. U cloudu
je toto číslo ještě větší a to 30%. SAM vám
umožní nejen výrazně snížit náklady na SW, ale
zároveň být trvale v licenčním souladu s licen-
čními požadavky těch největších výrobců SW
jako je: Oracle, Microsoft, SAP a další.

Řešení Solutia pro správu softwarových aktiv

Výjimečnost Solutia je v možnostech volby
platformy SAM: Ivanti nebo Snow dle její
vhodnosti vašemu prostředí.
Nasazením SAM získáte trvalý přehled o
licencích, které máte nakoupeny, které
používáte, kde můžete použít levnější edici a
které licence zrušit, protože nejsou využívány.
TRVALÝ LICENČNÍ SOULAD zajistí pravidelná
kontrola licenční čistoty na měsíční/týdenní bázi
i na nepodporovaných HW, kde je nutné vyvin-
out speciální agenty kteří budou data ohledně
využití SW posílat do licenčního portálu, kde se
vyhodnocují.


