Nezávislé licenční konzultace
a poradenství

Oracle a Microsoft
software asset management
Připadají vám licenční pravidla klíčových dodavatelů vašeho podnikového softwaru
komplikovaná a nevíte si rady s licencováním jejich produktů?
Nejste sami.
Licenční pravidla smlouvy, typy a licenční podmínky jsou složité a navíc se poměrně často
mění. Pravděpodobně vlastníte různé licence zakoupené v průběhu více let a to za různých
licenčních podmínek, přitom vaše IT prostředí interní infrastruktura podstupuje v průběhu let
zásadní změny, stejně tak měníte způsob a objem využití softwarových programů.
Na základě expertní znalosti a bohatých zkušeností vám nabízíme balíček služeb v této
oblasti. Pomůžeme vám získat komplexní přehled o vlastněných licencích, skutečném využití
softwarových programů, zjistíme pozici licenční shody vaší společnosti, identifikujeme oblasti
a možnosti redukce nákladů (OPEX), pomůžeme vám optimalizovat náklady a licenční model
v dlouhodobém časovém horizontu (CAPEX).
Kdy je vhodné a doporučujeme
provést analýzu licencování:
•

•
•
•
•

při potřebě identifikovat
možnosti redukce / optimalizace
nákladů
před změnami HW infrastruktury
či její konsolidací
před implementací a integrací
nových aplikací
po fúzi / rozdělení společnosti či
organizačních změnách
obecně kdykoliv, nejsou-li
interně nastaveny procesy
řízení licenčních aktiv a
využití licenčních programů
a není-li jasně identifikována
pozice licenční shody,
tzn. zda má společnost
nedostatek / přebytek licencí
k pokrytí skutečného využití
licencovaného softwaru

Oblasti, které pomáháme našim klientům řešit:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
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Licenční inventarizace
Analýza instalací a skutečného využití Oracle a/nebo
Microsoft technologií
Porovnání tj. analýza pozice licenční shody,
doporučení k jejímu nastavení anebo udržení za
minimálních / optimálních nákladů
Snížení nákladů na podporu (OPEX)
Konsolidace licencí a HW
Maximalizace využití licencí, licenční optimalizace
– doporučení dlouhodobě optimálního licenčního
modelu
Analýza a doporučení k nákupní strategii – potenciál
snížení nákladů na budoucí investice
Eliminace stále reálnější hrozby licenčních auditů
dodavatelů softwarových programů
Nastavení principu a / nebo implementace SAM
(software asset management) – koncepčního a
efektivního řízení licencí
Nastavení procedur průběžné a pravidelné kontroly
licenčních aktiv a licenční shody

Rozsah nabízených služeb
Fáze I – Vstupní prezentace k licenční
politice a našim službám
Bezplatná prezentace. Problematika licenční
politiky jednotlivých dodavatelů a rizika s ní
spojená, přiblížení procesu licenční analýzy a
potenciálních benefitů pro vaši společnost.
Fáze II – Předběžná analýza licencování
Tato fáze slouží jako výchozí nástroj ke
zjištění aktuálního obrazu licencování softwaru
Oracle / Microsoft ve Vaší společnosti.
Provedeme analýzu, inventarizaci smluv a
objednávkových dokumentů k licencím, a
zároveň zpracujeme základní přehled způsobu
a úrovně využití softwarových programů.
Na základě zjištění budeme schopni Vám
předložit:
• klíčové informace o stavu licencování
• předběžné vyhodnocení licenční shody
• rámcově hodnocení potenciálu úspor a
oblasti, na které doporučujeme se blíže
zaměřit
• identifikovaná rizika
• doporučení
Ve výstupu analýzy tak naleznete data a
informace potřebná k rozhodnutí o vhodných
opatřeních a případných dalších krocích v
oblasti licencování Oracle / Microsoft.
Fáze III – Komplexní analýza licencování
Provedeme inventarizaci licencí a oproti
tomu hloubkovou analýzu skutečného využití
a licencování SW programů jednotlivých
dodavatelů. Na základě porovnání obou
oblastí je pak stanovena aktuální pozice
licenční shody a jsou zpracována následná
doporučení. Ať už k jejímu dosažení v případě
podlicencování, anebo udržení či optimalizaci
v případě přelicencování či dostatečného
licencování. Komplexní analýza poskytuje
vedle inventarizace licencí detailní informace
o skutečném stavu využití SW programů
Oracle / Microsoft a licenční shody. Na základě
výsledků je možné stanovit přesně možnosti
redukce nákladů spojených s vlastnictvím
licencí, specifikovat kroky vedoucí k nastavení
nejvhodnějšího licenčního modelu a nastavit
principy dlouhodobé licenční optimalizace.
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Fáze IV – Nastavení a zavedení procesů
k pravidelné kontrole a dlouhodobému
strategickému řízení licencí
Tato fáze je vrcholem spolupráce s našimi
klienty a předpokládá provedení komplexní
analýzy. Výstupy komplexní analýzy nám
poskytnou úplný obraz o skutečném stavu
licencování u našich klientů u jednoho z
dodavatelů nebo napříč dodavateli SW
programů. S využitím výsledků komplexní
analýzy pomáháme u klientů vytvořit
a nastavit proces pravidelné kontroly a
aktualizace stavu licencování, efektivní
nákupní strategii a proces racionálního
dlouhodobého řízení licencí zaměřený na
celkovou optimalizaci nákladů.
Fáze V – Konzultace, asistence
Nabízíme klientům pravidelné zpravidla
telefonické konzultace, kde “ambulantně“
poskytujeme informace a konzultujeme otázky
související s licenčními potřebami (terminace,
upgrade, migrace, nákup nových licencí atd.)

Naše nabídka:
Zvýhodněná cena pro realizaci fáze II.
s jasnými výstupy pro malé a střední
podniky, tedy v SMB segmentu, je
35 000 Kč při odhadovaném rozsahu
3 dnů. Pro větší společnosti s Vámi
rádi, po bezplatné vstupní presentaci,
nadefinujeme přesný rozsah přímo dle
Vašich konkrétních požadavků a určíme
cenu projektu šitého na míru.

