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Software Asset Management 

Dokud nebudete znát vaše prostředí z pohledu využití vašeho SW a cloudu, můžete zbytečně 
vynakládat prostředky na produkty které nevyužíváte. Nebo riskujete nepěkné překvapení, 
když budete auditováni. A co SW, který nemáte pod kontrolou a byl nainstalován bez vědomí 
IT? Jak můžete v takovém případě zajistit licenční soulad? 

Zkroťte svá softwarová aktiva 
pomocí Snow Software Asset 
Management 

Díky Snow's Software Asset Management jsou vaše 
otázky zodpovězeny. Poskytuje totiž úplný přehled o 
softwaru a cloudových službách, které vaše firma 
používá, a to jak on-premise tak v cloudu, takže máte 
kontrolu a jediný zdroj pravdy. To vám umožní 
identifikovat všechna aktiva ve vašem prostředí, 
zefektivnit a zjednodušit používání licencí a 
dosáhnout hmatatelných úspor a snížit riziko. Získáte 
aktuální pohled na to, co je ve vaší organizaci 
nasazeno, s automatizovanými pracovními postupy, 
které urychlí adopci a zvýší návratnost investic. 

Zlepšete svůj business pomocí SNOW 

Obrana při auditu: Poznejte svou licenční pozici dříve, než auditoři zaklepou, a 
minimalizujete tak náklady které nemáte v budgetu a které naruší váš business. 

Discovery & Inventory: Jednoduchý způsob, jak zviditelnit a najít veškerý hardware, zařízení, 
cloudové služby a softwarová aktiva a získat užitečné informace. 

Správa a optimalizace licencí: Optimalizujte veškerý SW pomocí efektivní správy instalací, 
používání, licencování a oprávnění k softwaru.  

Dodržování předpisů a riziko: Chraňte své podnikání nepřetržitým dodržováním předpisů, 
zabraňte nedostatečnému zalicencování a zůstaňte v souladu s GDPR. 
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Cloud Management Platform 

 

Čelíte nekontrolovanému nasazování Saas a používáte 
několik aplikací které dělají totéž? Chtěli byste vidět 
detailněji vaše prostředí SaaS? 

 

Nedávný report od Snow a IDG odhalil, že 67 % SW 
který se do společnosti pořizuje je mimo kontrolu IT, a 
89 % dotázaných zákazníků vyjádřilo obavy nad tím, že 
nevidí celé své prostředí SaaS, PaaS a IaaS. 

 

Se SNOW neviditelné se stává viditelným, takže 
můžete optimalizovat vaše SaaS investice napříč celou 
vaší společností 

Uživatelé využívají cloudové zdroje přímo 
nebo prostřednictvím rozhraní API, cloudové 
nativní nástroje a veřejné cloudové konzole. 

CMP poskytuje automatizaci a správu pro obě. 

Prostředí Cloud Brokered a Cloud Direct. 

Podporované cloudy : 

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 
a Google 

Cloud Platform (GCP), stejně jako Kubernetes 
běžící v jakémkoli z těchto cloudů nebo on-
premise. 
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Viditelnost všech IT assetů včetně nákladů a optimalizace 
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Plaťte pouze za cloud, který využíváte 

Snow commander vám pomůže v následujících oblastech: 

• Doporučení týkající se dodržování licenčních práv, tak 
aby bylo zajištěno, že ze svých investic získáte 
maximum 

• Časové plány, které automaticky vypnou instance, když 
se nepoužívají 

• Rezervované instance, které poskytují množstevní slevu 
na základě využití 

 

 

  

40% 
průměrná úspora při 
cloudové optimalizaci 

https://www.snowsoftware.com/products/snow-commander
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Oracle SAM 

Získejte přehled nad vašimi Oracle licencemi a jejich nasazením abyste snížili rizika při auditu 
a zároveň minimalizovali náklady na Oracle. 

Proč spravovat licence Oracle? 

Licencování Oracle databází je složitý proces s mnoha úskalími. Mnoho organizací neprovádí 
kontrolu licencí a pak jsou nemile zaskočeni, když se u nich provede audit a oni mají 
nečekané výdaje. Proto je tak důležité správně licence Oracle spravovat pomocí řešení, které 
poskytuje úplnou transparentnost vašeho nasazení Oracle. 

Klíčem k efektivní správě licencí Oracle je zjednodušení této komplexity a vytvoření 
jednotného pohledu na Oracle aktiva. Toto vyžaduje automatickou kontrolu nasazení Oracle 
licencí, a to s licenční inteligenci kterou SNOW nabízí. 

Hlavně je kladen důraz na provozování Oracle ve virtualizovaném prostředí, kde dochází 
k největším nedostatkům ve správném licencování. 

Identifikace Oracle databází 

Oracle Management společnosti Snow v kombinaci s nástrojem Snow License Manager 
umožňuje správci SAM identifikovat všechny databáze Oracle nasazené v celé organizaci. 

Informace o těchto databázích, jako jsou nasazené edice a jaké management packy a options 
jsou spuštěné, nebo byly spuštěné, umožňují každé organizaci porozumět aktuální finanční 
odpovědnosti z používaných hardwarových a softwarových produktů Oracle. Oracle Core 
Factors většiny hardwaru jsou rozpoznány a spárovány prostřednictvím Snow's Software 
Recognition Service, což umožňuje přímé výpočty licencí a snižuje pravděpodobnost chyby. 

Oracle management option 

Snow Software Oracle Management Option je nejvíce efektivní nástroj, jak optimalizovat 
investice do Oracle databází, protože snižuje závislost na nákladných konzultantech díky 
tomu, že automatizuje sběr dat konsoliduje úkoly. 
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Licenční model společnosti Oracle je složitý. Zákazníci jsou povinni započítat do svého 
licenčního oprávnění výkon hardwaru (Core factor), zjistit podrobnosti, zda nějaké options 
byly povoleny a zdali k nim je povolen přístup – přímo i nepřímo. 

V důsledku toho by měli organizace PROAKTIVNĚ spravovat své licence Oracle pomocí řešení 
pro správu licencí, jako je Snow’s Option Oracle Management a zbytečně se nevystavovat 
riziku nečekaných výdajů. 

Oracle Management Option poskytuje organizacím kontrolu nad jejich majetkem Oracle díky 
jeho schopnosti shromažďovat data a zprávy o veškerém hardwaru a jeho konfiguraci. Umí 
rozpoznat databázové produkty a edice, databázové options a jejich použití, balíčky pro 
správu a související použití, CPU vs. pojmenovaní uživatelé. Umožňuje také spárování 
objednávek a jejich přiřazení ke konkrétním serverům v rámci prostředí Oracle. 

Oracle Management Option navíc 
umožňuje správci licencí Oracle na 
vyžádání vyexportovat Oracle 
Server Worksheets (OSW), což je 
základní dokument při Oracle 
auditu. Což poskytuje přehled 
celého Oracle prostředí, a 
ukazuje, co je nainstalováno a co 
používáno. Stejně tak jako je 
spočítán počet uživatelů, kteří 
přistupují k databázovým 
serverům Oracle. To dovoluje 
organizaci neustále monitorovat a 

spravovat jejich majetek Oracle proaktivně a tím snižovat náklady a rizika 

  



  

 

   

 

 

Solutia, s.r.o. ∙ Vršovická 1461/64 ∙ 101 00 Praha 10 

IČ:27127982 ∙ Tel.: + 420 267 316 318 ∙ E-mail: info@solutia.cz 

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98364  

Bankovní účet číslo: 189725477/0300 vedený v Československé Obchodní Bance (ČSOB) 

ISO 9001 ∙ ISO 14001 ∙ ISO 27001 ∙ ISO 20001 

 

 

 

Hlavní vlastnosti a business přínosy 

OKAMŽITÉ ZPROVOZNĚNÍ 

Oracle Management Option se rychle implementuje, nezáleží na velikosti nebo složitosti IT 
prostředí. Řešení nabízí rozsáhlou podporu platformy, včetně IBM AIX, Solaris, Linux, 
Windows a HP-UX. 

PROAKTIVNÍ SPRÁVA LICENCÍ VEDE KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ 

Soulad je zajištěn správou smluv a objednávek Oracle přímo v prostředí SNOW. Upozornění 
lze nastavit na okamžik, kdy se blíží vypršení kontraktu či licenční dohoda brzy vyprší, aby se 
zabránilo riziku zbytečnému dokupu licencí. Lze připojit všechny objednávky Oracle na 
konkrétní servery Oracle, abyste získali okamžitý přehled o licenčním pokrytí prostředí 
Oracle. 

UŠETŘETE ČAS A ZDROJE A AUTOMATICKY VYGENERUJTE OSW 

Přesný a transparentní pohled na organizaci a její investice do databází Oracle je k dispozici 
bez komplikované a časově náročné práce. Oracle Server Worsheet (OSW) se automaticky 
vyplní pomocí požadovaných informací, včetně podrobností o hardwaru, rozdělení 
(Partitioning) disků, databázových produktech a jejich options včetně management packů. 

VYHNĚTE SE ZBYTEČNÝM NÁKLADŮM ZA OPTIONS A 
MANAGEMENT PACKY 

Stručné reporty a přehledy jsou generovány s přesnými údaji o všech metrikách, které 
ovlivňují licencování Oracle, včetně všech options a management packů. Náklady mohou být 
tedy optimalizovány, protože organizace platí pouze ty licence, které jsou používány. 

MINIMALIZUJTE RIZIKO V KLASTROVANÉM PROSTŘEDÍ 

Oracle Management Option automaticky hlásí a vizualizuje přidání serveru Oracle do 
clusteru. Toto dává organizaci schopnost řídit změny a vyhýbat se nepříjemným nákladům. 
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JEDNOTNÝ POHLED NA MULTI-PLATFORM, MULTI-SITE  

SNOW poskytuje konsolidovaný pohled na všechny aktiva v síti i mimo ni, což umožňuje 
správcům a administrátorům používat jen jedno rozhraní pro správu více softwarů od 
různých výrobců, typy zařízení a jejich umístění. Data lze zároveň importovat z více zdrojů 
což pokrývá celou škálu platforem (Windows, Mac, Linux, Unix). 

AUTOMATICKÝ VÝPOČET CORE FACTORU  

Oracle Management Option automaticky zobrazí core-factor hardwaru, který má 
nainstalované databáze Oracle. To umožňuje správci vypočítat počet požadovaných 
licenčních požadavků a zkontrolovat, zda jsou/nejsou nadměrně nebo nedostatečně 
licencována. 

VIZUALIZUJTE DATABÁZE ORACLE V DATOVÉM CENTRUM 

Ve velkém, dynamickém datovém 
centru může být obtížné identifikovat 
nainstalovaný software. Nejdůležitější 
vlastnosti Oracle Management Option 
je viditelnost a přehled kde všude jsou 
nainstalovány databáze Oracle. To 
umožňuje správci minimalizovat 
finanční riziko kdy musí být celé 
prostředí datového centra 
licencováno, i když obsahuje pouze 
malý počet virtuálních serverů kde je 

nainstalován Oracle. To také zlepšuje připravenost organizace na případný licenční audit 
Oracle. 

 

IMPORTUJTE LICENČNÍ SMLOUVY 

Propojte licence s politikami technické podpory a CSI (Customer Support Identifier). Mějte 
pod kontrolou kdy a jaká smlouva technické podporu musí být obnovena. 
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PROCESSOR VS. NAMED USER 

Provádějte kalkulace na minimální požadavky pro NUP (Named User Plus) a budete vědět, 
zdali je splňujete na produktech, které máte spuštěné. Porozumějte jak Hard/Soft 
Partitioning ovlivňuje licencování NUP. Ujistěte se, že máte správný počet licencí, tím 
předejdete riziku nečekaných výdajů. 

SPRÁVNÉ LICENCOVÁNÍ VE VIRTUALIZOVANÉM PROSTŘEDÍ 

Identifikujete licenční dopady pro virtualizovaná prostředí. Snow vám pomůže s požadavky 
na licence potřebné v datových centrech, pokud provozujete VMware. Umožní vám aplikovat 
správná licenční pravidla pro hard paritioning prostředí a zkalkulovat licenční požadavky na 
používané licence. 

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@solutia.cz nebo 
telefonicky + 420 267 316 318 

mailto:info@solutia.cz

