Správa softwarových aktiv
Licenční audit
Software je využíván jako hlavní podpora procesů ve společnosti k zajištění produktivity
zaměstnanců a efektivity činností. Užívání software však sebou přináší rizika v podobě
vědomého či nevědomého porušení licenčních podmínek, nevhodně zvolených licenčních
modelů nebo licencování již nepotřebných SW nástrojů.

Jste si vědomi dopadů těchto rizik?
Odpovídají následující tvrzení Vaší společnosti?
•• Znám počty zakoupených a používaných licencí
a umím je zjistit ve kterýkoliv okamžik.
•• Mám kontrolu nad software instalovaným
zaměstnanci.
•• Zakoupený software je optimálně využit a jsou zvoleny
vhodné licenční modely.
•• Nabývací doklady k software jsou striktně evidovány.
•• Pravidelně se zabýváme optimalizací nákladů
na základě skutečného využití SW.
•• Je definována a obsazena role Software asset
managera
Pokud váháte s pozitivní odpovědí, právě Vaše
firma se možná vystavuje riziku:
•• Nevyžádaný audit ze strany významných dodavatelů
SW a z něj vyplývající postihy za porušení podmínek.
•• Udání k BSA a poškození reputace z důvodu následně
vyvolaného řízení

Jak Vám můžeme pomoci?
Audit software licencí a SAM
•• Jednorázový nebo pravidelný audit instalovaného
software, nabývacích dokladů a audit SAM (procesů
celého životního cyklu software licencí)
Strategie a postupy SAM
•• Analýza procesů SAM a návrh celkové strategie
a politiky pro efektivní správu software licencí včetně
podpory při nastavení a optimalizaci SAM procesů

Vlastimil Červený
+ 420 737 210 667
vcerveny@deloittece.com

Optimalizace licenčních modelů
•• Nezávislá finanční analýza modelu licencování SW
a doporučení k optimalizaci.
Asistence při výběru a nastavení nástroje pro SAM
•• Identifikace Vašich požadavků a výběr optimálního
nástroje správy softwarových licencí včetně sestavení
požadavků pro výběr implementátora

•• Zbytečné výdaje finančních prostředků na nepotřebné
nástroje
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