SAP Lisans Yönetimi
Değerli olanı koruyun!
SAP yazılım lisansları ve bakımı genellikle Bilgi Teknolojisi
(BT) yıllık bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
SAP ortamlarınızı derinlemesine tanımanız, lisans ve
kullanım yükümlülüklerinizi belirleyebilmeniz, SAP
yazılımının değerini bulmasına ve lisans/uyumluluk
risklerinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.
Zorluk

SAP ortamının yönetilebilmesi için
yerleşik araçlar (LAW ve USMM) mevcut
olmasına karşın, şirketler bu araçları
kullanan raporlar ve sonuçlar oluşturmak
için önemli bir zamana ihtiyaç duyuyorlar.
Buna ek olarak, bu araçlar, SAP
sisteminizdeki farklı ortamlar (instance)
arasında erişim ve işlem kodlarının
sürekli izlenmesi için sınırlı bir kapasite
sunuyor.

Bu ve benzeri belirsizlikler, finansal ve
yasal yükümlülükler doğurabileceği
gibi, kullanılmayan atıl varlıklar ve boşa
yapılmış yatırımlar olarak sonuçlanabilir.
SAP lisans uzmanlığı gereklilikleri:

SAP lisanslaması birçok zorluğu da
beraberinde getirir. Bunlar arasında
dolaylı kullanım (indirect usage), tanımlı
SAP Lisans Türleri arasında ayrım
(Professional, Limited, Employee, vb.)

ve SAP lisans politikalarıdır. Birçok
kurum kendi ortamlarına uygun optimal
lisanslamayı belirlemek için lisans
senaryolarını simüle ediyorlar. Ancak
derinlemesine SAP lisanslama bilgisine
sahip personeli bulmak, istihdam etmek
ve kurumda tutmak şirketler için çok
hatta imkansız bir görev olmaya devam
ediyor. 		
						

Büyük resmi görememek: SAP sistemleri
çoğu zaman birden çok SAP ortamını
(instance), çok fazla SAP modülünü ve
binlerce kullanıcı profilini ve bu profillerin
rollerini ve özelliklerini kapsar. SAP
ortamlarının eksiksiz belirlenmesi birçok
sebeple zor olmaktadır.
• SAP ortamları (instance) birbirleriyle nasıl
ilişkilendirilmiş durumda?
• Hangi roller, nesneler, işlem kodları
farklı SAP ortamları (instance) üzerinde
kullanılmaktadır?
• Hangi roller ve nesneler farklı SAP
ortamları (instance) arasındaki kullanıcı
havuzuna tahsis edilir?
Bunun bir sonucu olarak, SAP tarafından
yapılan yıllık lisans uyumluluk gözden
geçirme çalışmaları tatsız sürprizler ortaya
çıkarabilir. Ayrıca, SAP ortamının yanlış
lisanslanması potansiyel olarak finansal
ve yasal riskleri su yüzüne çıkartabilir.
Diğer taraftan da alınması muhtemel fazla
lisanslar da şirketin mali kaynaklarının
verimsiz kullanılmasına neden olabilir.
Deloitte’un SAP Lisans Yönetimi hizmetleri
bu riskleri gidermek için yardımcı olur.

“Başarılı bir SAP
Lisans Yönetimi,
ayrıntılı lisanslama
bilgisi ile başlar.”
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Gereğinden fazla
lisanslama

Hizmetlerimiz
SAP Lisans Pozisyonu ve Optimizasyon:
Kurulmuş SAP ürünlerinin güncel lisans
gereksinimleri tespit edilir. SAP’nin ana
hatlarına dayanarak değerlendirilmesi,
öneriler lisans optimizasyon yaklaşımlarına
göre yapılır. Öneriler genellikle masraf
tasarrufu senaryoları, güvenlik sınırlamaları
ve hukuki riskleri kapsar.
Yazılım Varlık Yönetimi (SAM)
Teknolojilerinin Kullanımı: Deloitte SAP
lisanslama ve optimizasyon konularında
ayrıca farklı SAM teknolojileri (ör.
SNOW Software, Flexera, vb. ) kullanma
konusunda tecrübe sahibidir. Global ve
Lokalde farklı sektörlerdeki (Finans, Üretim,
Lojistik, vb.) firmalarla beraber çalışarak
müşterileri için optimizasyon alanları
yaratmıştır. Bu optimizasyon çalışmalarında
kullanıcı profil ve rollerindeki değişikliklerin
lisanslama üzerindeki etkileri rahatlıkla
simüle edilebilmektedir.
SWAP Analizleri: Satın almış olduğunuz
SAP lisansının aceleye mi geldiğini
düşünüyorsunuz? Eğer satın alım
sözleşmenizde SWAP (lisans değiştirme)
hakkı mevcutsa satın alımınızı takip eden
aylarda SWAP analizi ile bu lisansları
hangi lisanslar ile değiştirmenizin
gerektiği konusunda Deloitte SAP lisans
optimizasyon ekibi destek olabilir.
SAP Yetkilendirme Değerlendirmesi
& Optimizasyonu: SAP sistemindeki
yetkilendirmeler / rollerin kalite ve
tutarlılık kontrolüne paralel olarak birlikte
yetkilendirme tasarımının değerlendirilmesi
gerçekleştirilir. Bu projelerin sonucu olarak,
yetkilendirme tasarım(lar)ı üzerine öneriler
geliştirilebilir [rol ve kullanıcı rol atamalarını
mevcut içeriği ile kullanıcı erişim kontrolleri
(roller)] ve SAP lisanslamasına etkisi
belirlenir.

Gerçek
lisans
ihtiyacı

Eksik lisanslama
ve uyumluluk riski

Deloitte Farkı
Deloitte SAP Lisans Optimizasyon
ekibi, dünya genelinde çeşitli
sektörlerde SAP lisans uyumluluk
ve optimizasyon hizmetlerinde
derin deneyime sahiptir.
Deloitte SAP lisanslama ve SAP
yetkilendirme konularında
kapsamlı araştırmalar yürümüştür.
Ayrıca SAP için doğrudan bu
alanda yaptığımız incelemelerden
yola çıkarak ekibimiz SAP lisans
uyumluluğu konusunda derin
tecrübe kazanmıştır. Bu nedenle
ve Yazılım Varlık Yönetimi
deneyimimizin bir sonucu olarak;
Deloitte, SAP lisans yönetimi için
en iyi uygulamaları, prosedürleri
ve süreçleri SAP lisans
optimizasyon ekibimizin ve dünya
çapında SAP lisans ekiplerinin
kullanması üzerine geliştirmiştir.

Daha fazla bilgi için:
tryazilimlisans@deloitte.com
Cüneyt Kırlar
Risk Danışmanlığı Lideri
ckirlar@deloitte.com
Metin Aslantaş
Risk Danışmanlığı, Ortak
maslantas@deloitte.com
Merve Sargın
Risk Danışmanlığı, Direktör
msargin@deloitte.com

$

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye
firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve
üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır)
müşterilere hizmet sunmamaktadır. Daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
© 2022. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

