SZOFTVERAUDIT
VÉDŐPAJZS

Növekvő szoftveraudit-fenyegetettség
A nagyvállalati felhasználók szoftveraudit-fenyegetettsége évről évre erősödik. A főbb gyártók
(Adobe, IBM, Microsoft, Oracle, SAP stb.) küzdelme a licencbevételekért olyan mértéket öltött,
hogy úgy is fogalmazhatunk: „auditfrontot” nyitottak. A gyártói audit során minden használatot
megfizettetnek. A nem szándékoltat is – legyen az akár szükségtelen, akár tévedésből a
rendszerben maradt, vagy akár rossz konfigurációból adódó használat. Az IPR-Insights
független tanácsadó, a jogszerű és költséghatékony szoftvergazdálkodásban segíti ügyfeleit,
hogy annyit fizessenek szoftvereikért, amennyit szükséges – sem többet, sem kevesebbet!
A proaktív szoftvergazdálkodás még a gyártói licencauditorok megérkezése előtt kezdődik. Így
lehetőség van a szoftverhasználat pontos felmérésére, a hiányok feltárására, és az
optimalizálásra (nem használt illetve szükségtelen szoftverek törlése, meglévő szoftverek
helyettesítése, meglévő környezet átalakítása), szükség esetén pedig licencbeszerzésre.
Mindezeken túl az IPR-Insights most új szoftveraudit védőpajzs programot is kínál ügyfeleinek.

Szoftveraudit védőpajzs
A szoftveraudit védőpajzs szolgáltatás célja: megvédeni az ügyfeleket egy-egy gyártói
szoftveraudit lehetséges, de nehezen megjósolható következményeitől – hasonló programot
jelenleg nem kínál más a világpiacon! Az IPR-Insights segít ügyfeleinek felkészülni a gyártói
auditra, feltárja az összes hiányt (igény esetén segít megszüntetni), és ha kimutatása téves, (a
szerződésben rögzített összeghatárig) fizeti a különbözetet 1 ! Ennek fedezetére a cég
felelősségbiztosítással rendelkezik.
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Az IPR-Insights e garanciavállalás mellett is hangsúlyozza a teljes megfelelőség kialakításának szükségességét.
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Jelenleg két gyártó szoftvereire köthető ilyen szerződés:


Audit Protection for Microsoft



Audit Protection for Oracle

A pénzügyi garancia kiterjed arra az időszakra, amíg a felek szerződésben állnak (az első
felmérés végétől a szerződés utolsó napjáig), azokra a gyártókra, amelyekre szerződtek, és
azokra a rendszerekre, amelyekre az ügyfél hozzáférést biztosít vagy információt ad. A
szerződéses

feltételek

rendelkeznek

a

teljességi

nyilatkozatról,

az

információátadási

határidőkről és az elvárt információs mélységről is.
Ha a kimutatás hibás, az IPR-Insights fizeti a hiányzó licencek díját (a végső beszerzési árakon),
a visszamenőleges support díját (ha a gyártó alkalmaz ilyet), az auditor díját (ha azt az
ügyfélnek kellett volna fizetnie), és minden egyéb „büntetést” vagy kiadást, ami az IPR-Insights
hibájából következik.
A közös felelősség és az azonos érdekeltség fenntartása érdekében a konstrukció ügyfélönrészt is tartalmaz.
Nem vonatkozik a pénzügyi garancia a kimutatott hiányokra és az abból fakadó extra
kiadásokra, az időben át nem adott információból származó hiányokra, azokra a rendszerekre,
amelyekhez nem biztosított hozzáférést az ügyfél, azokra a licencekre, amelyek túlmutatnak a
hiány lefedésén (pl. bővebb licencszerződés, mint amit a hiány megkövetel), valamint
bármilyen egyéb olyan megállapodásra, amit az IPR-Insights nem javasol2.
A szoftveraudit védőpajzs hatékony védelem a gyártói auditok kockázataival szemben.
Előfeltétele, hogy a tanácsadó és az ügyfél szorosan együttműködjenek, együtt fogalmazzák
meg elérendő céljukat, és az ügyfél maradéktalanul betartsa a szerződésben foglalt
szoftvereszköz-gazdálkodási szabályozásokat. A felhasználó így biztonságban tudhatja magát
az anyagi és jogi kockázatokkal szemben, ráadásul a szoftveraudit védőpajzs figyelmeztetés is
a gyártói auditorok számára, hogy felkészült, proaktív szoftvergazdálkodást folytató, tehát
rendezett szoftverparkot üzemeltető ügyféllel kell tárgyalniuk egy esetleges audit során.
Amennyiben ön is szeretné a Szoftveraudit Védőpajzs szolgáltatást igénybe venni, s ezáltal
szoftvereszköz-gazdálkodását

még

hatékonyabbá

és

biztonságosabbá

tenni,

kérjük,

egyeztessen személyes konzultációt munkatársainkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: (1) 999 0420
E-mail: info@ipr.hu
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Jelen dokumentum nem minősül ajánlatnak. A részletes feltételeket külön dokumentum tartalmazza.
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