PREZENTACJA
IPR-INSIGHTS

IPR-Insights License Consulting zajmuje się
dostarczaniem kompleksowych rozwiązań z
zakresu
zarządzania
zasobami
oprogramowania (Software Asset Management
– SAM) dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Europy Środkowej, obejmujących zarówno
kwestie oprogramowania, jak i prawa oraz
finansów.
IPR-Insights jest liderem na rynku zarządzania
zasobami
oprogramowania
w
Europie
Środkowej i Wschodniej, oferując skuteczne i
wielostronne
rozwiązania
dla
klientów
biznesowych.
Od początku naszej działalności staramy się
kłaść nacisk na zarządzanie licencjami
oprogramowania kluczowych producentów,
kierując
się
zasadą,
że
dla
klienta
najkorzystniejsze jest usunięcie naruszającego
umowę
licencyjną
ewentualnego
nadliczbowego
oprogramowania
(nawet
używanego
nieświadomie)
jeszcze
przed
audytem producenta.
We wrześniu 2008 roku na Węgrzech, dzięki
eksperckiej
pomocy
IPR-Insights
została
wydana krajowa wersja normy ISO/IEC 19770-1
dotyczącej zarządzania oprogramowaniem.
Norma ta ustanawia podstawy dla regulacji
procesów SAM. W przypadku procesów
zarządzania oprogramowaniem regulacja ta
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ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia
kierownictwu firmy nie tylko zmniejszenie ryzyka
przypadkowych błędów i celowych naruszeń
normy, ale także rozłożenie odpowiedzialności
na
wszystkich
uczestników
procesu.
Dziś SAM stało się osobnym zawodem.
Uzyskanie biegłości w dziedzinie tak złożonej
wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy z
zakresu informatyki, prawa oraz rachunkowości.
Konsultanci IPR-Insights są specjalistami nie tylko
w swoich obszarach zawodowych, ale także
znawcami licencjonowania oprogramowania.

Obszary działalności IPR-Insights


Doradztwo
w
licencjonowaniu
oraz
nabywaniu oprogramowania; inwentaryzacja
posiadanych
przez
firmę
zasobów
oprogramowania i dokumentacja ich umów
licencyjnych
oraz
faktur;
zestawienie
oprogramowania z licencjami połączone z
opracowywaniem planów SAM i redukcji
kosztów. Specjalizujemy się w licencjonowaniu
oprogramowania firm takich jak Adobe,
Attachmate, IBM, McAffee, Misrosoft, Oracle,
SAP, Symantec i VMware. Nie ograniczamy się
jednak
tylko
do
tych
największych
producentów, świadcząc usługi związane z
licencjonowaniem
oprogramowania
mniejszych
producentów,
jak
również
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poprawnym wykorzystaniem licencji na Wolne
i Otwarte Oprogramowanie (FLOSS).
Nasi specjaliści oprócz klasycznej wiedzy z
zakresu rachunkowości, podatków i audytu
posiadają
również
specjalistyczne
kompetencje wynikające z księgowego
ujęcia oprogramowania komputerowego. Ten
obszar jest szczególnie ważny, ponieważ
wszelkie niedokładności w prowadzeniu
księgowości oprogramowania wykryte w
trakcie kontroli mogą doprowadzić do
zaległości podatkowych.
Nasi eksperci prawni zajmują się tematyką
prawa
cywilnego
i
praw
autorskich
powiązanych z umowami licencyjnymi,
udzielają porad na temat kontroli i
standaryzacji procesów SAM, a także
wyjaśniają
kwestie
odpowiedzialności
kierownictwa firmy w sprawach dotyczących
użytkowania oprogramowania.

Ocena dojrzałości procesów SAM
Stworzony na podstawie naszych doświadczeń
model dojrzałości SAM stanowi bazę do
wprowadzenia długoterminowego projektu
zarządzania
oprogramowaniem,
zapewniającego
efektywne
wykorzystanie
dostępnych
zasobów.
Poniższa skala przedstawia zakres praktyk SAM
stosowanych w przedsiębiorstwach, od tych,
które jeszcze nie zainwestowały w rozwój SAM,
do firm, które dzięki proaktywnemu zarządzaniu
oprogramowaniem uzyskują wymierną redukcję
kosztów.

POZIOMY DOJRZAŁOŚCI SAM
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Ocena dojrzałości procesów SAM nie jest
usługą samodzielną, jest to raczej narzędzie
służące do wdrożenia strategii zarządzania
oprogramowaniem. Ocena dojrzałości ukazuje
obraz tych elementów SAM, które już
zastosowano w przedsiębiorstwie oraz tych,
które
dopiero
trzeba
wdrożyć.
Jej
przeprowadzenie pozwala uzyskać kompletny
plan działań koniecznych do efektywnego
zarządzania oprogramowaniem.

SAM-Insights
W celu osiągnięcia wymiernych korzyści
wynikających z efektywnego zarządzania
oprogramowaniem IPR-Insights rekomenduje
wdrożenie oprogramowania, które zmniejszy
nakład pracy i wyeliminuje zbędne powtórzenia
zadań. Nasza opracowana na podstawie
wieloletnich doświadczeń aplikacja SAMInsights jest rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie
zawodzą inne narzędzia (np. oprogramowanie
przeznaczone do zarządzania i monitorowania
sieci czy systemy księgowe). SAM-Insights służy

do
zbierania
informacji
na
temat
zainstalowanego oprogramowania oraz do
rejestracji licencji, pozwalając nie tylko
monitorować sprzęt i oprogramowanie, ale też
kontrolować ich zgodność z prawem. Do
głównych funkcji aplikacji należy zbieranie
danych o oprogramowaniu zainstalowanym na
sprzęcie firmowym, jego identyfikacja oraz
automatyczne
dopasowanie
do
zarejestrowanych umów licencyjnych i faktur.
SAM-Insights integruje się z już używanymi
bazami
danych,
takimi
jak
narzędzia
zarządzania czy systemy ERP. Nasza aplikacja
spełnia normy prawne i administracyjne dla
systemów rejestracji oprogramowania, a jej
baza danych i funkcjonalności są stale
uaktualniane, zgodnie z potrzebami naszych
klientów i zmianami w procesie licencjonowania
oprogramowania.
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