SAP optimalizálási szolgáltatás
tényleges licencelési állapot (ELP) felmérése

SAP szoftverlicencek elemzése és optimalizálása
Az SAP optimalizálási szolgáltatás teljesen automatizálja az SAP licencek optimalizálását a
kapcsolódó

SAP

rendszerek

aktuális

tranzakciói

alapján.

Automatikusan

generált

licencjelentéseket hozunk létre, kimutatjuk a rosszul hozzárendelt licenceket, inaktív
felhasználókat és a duplikációkat, valamint az optimális licenctípust allokáljuk az aktuálisan
használt tranzakciókhoz. (Tapasztalataink szerint az SAP rendszerekben a felhasználók 20-40%a túllicencelt!) A szolgáltatás lehetővé teszi az SAP szerződés minden részletének optimális
kihasználását, beleértve az árakat, százalékos szabályokat, speciális licenceket, tranzakciókat,
üzleti objektumokat, motorokat stb.
E szolgáltatással az IPR-Insights átlátható képet ad Önnek az SAP vonatkozásában a szervezet
tényleges licencelési állapotáról (Effective License Position – ELP).
Az IPR-Insights nem SAP viszonteladó, így az SAP optimalizálási szolgáltatás végeredménye nem
ütközik üzleti érdekeivel. Független licencelési tanácsadóként a jogszerű és költséghatékony
szoftvergazdálkodásban segíti ügyfeleit, hogy annyit fizessenek szoftvereikért, amennyit
szükséges – sem többet, sem kevesebbet!

Miért érdemes igénybe venni SAP optimalizálási szolgáltatásunkat?
 Csökkenő adminisztratív költségek: minden rendszert felkészítünk a LAW-felmérésre.
 Csökkenő jogi kockázat: központilag indított automatikus audit minden rendszer
minden motorjára
 Nem érheti felkészületlenül SAP-audit: Ön már az audit jelentés kézhez vétele előtt tudni
fogja mi áll benne.
 Pontosabb leltár a jelenlegi licencekről, és a jövőbeli licencigényről.
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6 lépésben tiszta képet kaphat SAP licencdíjai optimalizálási lehetőségeiről
1. Telepítés

Az SAP optimalizáló eszköz telepítése. Felhasználói
tranzakciós illetve licenc adatbázis készítése.

2. Jelentés az optimalizálási

A jelenleg használt licenceket összehasonlítjuk a
tranzakciós illetve licenc adatbázis adataival (Professional,

lehetőségekről

Limited Professional, Employee, ESS stb.)

3. Leltár

Licencnyilvántartás elkészítése. Egyéni licenctípusok
definiálása.

4. Felhasználói profilok

Felhasználói típusok definiálása az egyes licenctípusokhoz.
Jelentés a tranzakciókról és a használatban lévő
modulokról.

5. Optimalizálási jelentés

Valamennyi egyéni licenctípusra. További jelentéseket
definiálunk és futtatunk a licenchasználatról és a
felhasználói tevékenységről.

6. Optimalizált licencek

Optimalizált licencek visszaírása. Opcionálisan elindítjuk a
folyamatos fejlesztési ciklust. Az optimalizálási eredmények

visszaírása

alapján potenciális új felhasználói licenctípusokat
definiálunk.

Mi az elvárható eredmény?
 Átfogó kép a feltérképezett licencekről, a speciális licencekről és százalékos szabályról
(Limited Professional / Professional reláció)
 Fejlesztői felhasználók és ingyenes fejlesztési erőforrások azonosítása
 SAP Third Party licencek és termékek azonosítása (pl.: Business Objects, Adobe Form, Click
Schedule stb.)
 Irányítópult a költség szempontjából lényeges összes adatra (licencköltségek, az ipari
megoldások motorhasználata stb.) kiterjedő állandó központi térképhez.

Cégünkről
Az IPR-Insights független szakértőként kínál átfogó szoftvereszköz-gazdálkodási (SAM) megoldásokat és
licenctanácsadást nagyvállalatoknak. E komplex feladat működtetéséhez az informatikai, számviteli és
jogi vonatkozások és összefüggéseik pontos ismerete és átlátása szükséges. A szaktudás vállalati
szervezeten belüli kiépítése és folyamatos fejlesztése többnyire nem gazdaságos. Az IPR-Insights széles
körű iparági tapasztalattal és a teljes SAM folyamatot lefedő portfolióval támogatja ügyfeleit.

Amennyiben ön is szeretné az SAP optimalizálási szolgáltatást igénybe venni, s ezáltal tiszta
képet kapni SAP szoftverhasználatáról és a rendelkezésre álló licenceiről, kérjük,
egyeztessen személyes konzultációt munkatársainkkal:
 (1) 999 0420

 info@ipr.hu

 www.ipr.hu

ipr-insights-hungary

Az SAP logo az SAP License Administration Workbench (LAW) alkalmazása az SAP SE bejegyzett védjegyei.
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