CASE STUDY IPR-INSIGHTS POLAND

Pełna wiedza i kontrola
użycia oprogramowania
w przedsiębiorstwie

„Potrzebowaliśmy profesjonalnej konsultacji w zakresie
kontroli wykorzystowania licencji na oprogramowanie,
którego używamy w naszym przedsiębiorstwie. Są to w
dużej części specjalistyczne programy inżynierskie.
Specjaliści z IPR-Insights Poland ocenili nasze zasoby oraz
zgodnosć software’u z zakupionymi licencjami. Doradzili
nam, jak usprawnić kontrolę i zarządzanie programami w
przyszłości, a zwłaszcza jakich narzędzi do tego użyć. W
ten sposób możemy mieć pewność, że zawsze będziemy
korzystać z software’u w pełni zgodnie z wymaganiami
prawnymi.”
Anna Kowalska-Wątor, Menedżer Projektu, Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe Firma „Kilen” Jan Kowalski

Podsumowanie

Wyniki:

Nazwa klienta:
P.P.U. Firma „KILEN”



Branża:
Produkcja i obróbka blach i metali




Wykonane usługi:
inwentaryzacja zasobów, audyt
zgodności licencji, wdrożenie
oprogramowania do zarządzania
licencjami




Audyt istniejących mechanizmów zarządzania
oprogramowaniem w firmie, ocena aktualnej sytuacji
zarządzania oprogramowaniem
Raport pełnej zgodności (compliance) dla oprogramowania
typu CAD oraz pozostałego pozostającego w użyciu
Przekazanie sprawdzonych rozwiązań dotyczących
zarządzania licencjami na oprogramowanie
Konkretne propozycje optymalizacji i bezpieczeństwa sieci,
by nie dopuszczać do niekontrolowanego użytkowania
oprogramowania
Wdrożenie oprogramowania SAM-Insights do
ewidencjonowania i monitorowania użycia programów w
firmie

Firma KILEN zaczęła działalność w 1995 r., bazując na 2 maszynach,
które służyły do wykonywania prostych operacji gięcia i
nawiercania. Przedsiębiorstwo stopniowo rozwijało działalność,
inwestując w park maszynowy i poszerzając portfolio usług
związanych z obróbką blach i metali. W 2004 r. Firma KILEN
przeniosła działalność do własnego budynku produkcyjnoTEL.
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magazynowego w Feliksowie koło Sochaczewa. Cztery lata później
wybudowano kolejną halę produkcyjną. Firma KILEN inwestuje nie
tylko w nieruchomości, narzędzia i maszyny. Koncentruje się również
na rozwoju działu konstrukcyjno-technologicznego. Dzisiaj dla
potrzeb klientów firmy pracuje 5 wyspecjalizowanych technologów.

Sytuacja przedsiębiorstwa
„Z naszych doświadczeń
wynika, że pełna kontrola i
wiedza na temat użytkowania
oprogramowania zgodnie z
licencjami jest kluczowa dla
sprawnego działania
przedsiębiorstwa. Tylko dzięki
profesjonalnym narzędziom
do monitorowania zużycia
możemy być spokojni, że
działamy zgodnie z prawem"
Anna Kowalska-Wątor, Menedżer
Projektu, P.P.U. Firma „KILEN”

KILEN to firma produkcyjno-usługowa, używająca oprogramowania
inżynierskiego, typu CAD. Jakikolwiek błąd w licencjonowaniu takich
produktów może pociągać za sobą znaczące, finansowe
konsekwencje w postaci kar nałożonych przez producentów
oprogramowania. Dlatego w przypadku firm o podobnym do Firmy
KILEN profilu działalności tak istotna jest dbałość o prawidłowe
używanie programów w kontekście wymogań licencyjnych. Firma
KILEN stanęła przed wyzwaniem i potrzebowała profesjonalnej
konsultacji oraz przedstawienia rozwiązania. Chodziło przede
wszystkim o sprawdzenie, czy liczba programów, znajdujących się w
użyciu, zgadza się z liczbą wykupionych licencji. - To typowy, często
spotykany problem w przedsiębiorstwach, jednak niezwykle dla nich
istotny – podkreśla Janusz Krzyczkowski, Sales Manager w IPR-Insights
Poland.
- Nasza firma jako wyspecjalizowany producent współpracuje z
wieloma klientami i dostawcami – podkreśla Anna Kowalska-Wątor,
Firma KILEN. – Oni, tak, jak i nasi specjaliści, używają
oprogramowania dla branży inżynierskiej. Jest ono naszym
narzędziem pracy i zarazem komunikacji, np. w przypadku
przekazywania zleceń i projektów. Dlatego z naszego punktu
widzenia kluczowe jest, by mieć wgląd i kontrolę, kto i jak
wykorzystuje software w ramach naszego zakładu.

Rozwiązanie
Zadaniem specjalistów IPR-Insights Poland było więc sprawdzenie, ile
licencji oprogramowania firma użytkuje i czy liczba ta zgadza się z
liczbą zakupionych licencji. Przeprowadzono audyt software’u a
także środowiska informatycznego firmy. W efekcie audytu możliwa
była identyfikacja, gdzie może dojść do ewentualnych nadużyć
licencyjnych. Ponadto - wybór rozwiązania, które pozwoliłoby tego
uniknąć w przyszłości.
Eksperci IPR-Insights Poland podjęli także działania z myślą o
sprawnym zarządzaniu oprogramowaniem w dłuższej perspektywie –
przygotowano między innymi rekomendacje dotyczące szczelności
sieci internetowej w celu nadzoru nad logowaniem się za
pośrednictwem zewnętrznych komputerów, na których
zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie. Zalecenia
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obejmowały także sposób korzystania z narzędzi do Software Asset
Management. Firma KILEN w ramach działań konsultacyjnych i
audytorskich uzyskała możliwość wykorzystania licencji na
oprogramowanie służące do tego celu – SAM-Insights. Zostało ono
zainstalowane na stacjach roboczych, funkcjonujących w firmie.

Zalecenia
Korzystanie z oprogramowania, wspomagającego
ewidencjonowanie i zarządzanie licencjami użytkowanymi w firmie –
była to jedna z podstawowych rekomendacji specjalistów IPRInsights Poland. Po instalacji SAM-Insights klient doszedł do wniosku,
że w przyszłości korzystne będzie dla niego posiadanie tego
oprogramowania na stałe. Dzięki niemu zarząd przedsiębiorstwa
może na bieżąco monitorować zużycie wszystkich licencji i
zarządzać stacjami centralnie. Klient zdecydował o zakupie i
wdrożeniu przez IPR-Insights rozwiązania SAM-Insights w celu realizacji
zaleceń zawartych w raporcie poaudytowym.
Raport IPR-Insights Poland zawierał też wskazówki, jak Firma KILEN
powinna zarządzać siecią wewnętrzną, by zapewnić użytkowanie
software’u zgodnie z warunkami posiadanych licencji.
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