License Metric Tool 9.x migráció,
IBM licencek optimalizálása
ILMT átállás, teljes telepítés, felmérés,
költségcsökkentési lehetőségek feltárása

Az IBM License Metric Tool 7.2.2 és 7.5 támogatása megszűnik
A License Metric Tool (ILMT) 7.2.2 illetve 7.5 verziójához 2016. szeptemberétől, illetőleg 2017 áprilisától a gyártó nem nyújt támogatást! Ezen dátumoktól az IBM Support nem segíti a felhasználókat e verziókkal kapcsolatos problémáik megoldásában,
és nem fog új javítócsomagokat sem szállítani.
A legújabb funkciók, tanúsítványok és az IBM Support segítsége csak abban az esetben lesz elérhető, ha átállítja környezetét a License Metric Tool 9.x verziójára, amely az alkalmazás
új, BigFix technológiára épülő generációja.
Virtualizált környezetekben – kevés kivételtől eltekintve – ugyanakkor licencszerződésben foglalt feltétel az ILMT használata. Az IBM auditorai kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minden
virtualizált IBM-szoftverkörnyezetben telepítve van-e License Metric Tool, amelyből a szoftverhasználat adatai kinyerhetők. Tapasztalataink szerint a legtöbb szervezetnél az ILMT csak az
érintett rendszerek egy részéhez van telepítve, és gyakran azokon sem használják. Teljes körű
ILMT-használat hiányában nemcsak a virtualizált, hanem a teljes fizikai hardverkörnyezet
licencelendő!

Miért érdemes igénybe venni ILMT átállási / telepítési szolgáltatásunkat?
 Az ILMT elterjedt 7.x verzióinak közeljövőben megszűnő gyártói támogatása jelentősen
megnehezíti a licencmenedzsment feladatokat
 IBM licencaudit során az első vizsgálati szempont az ILMT megléte minden virtualizált
IBM-szoftverkörnyezetben
 Az auditorok az ILMT-ből származó mérési adatokat hitelesnek fogadják el.
 Az átállásban és a teljes körű telepítésben tanácsadóink kiterjedt projekttapasztalatok
birtokában képesek ügyfeleinket segíteni.

TEL.
+ 36 1 999 0420

FAX
+36 1 999 7965

E-MAIL
info@ipr.hu

WEB
www.ipr.hu/IBM-optimalizalasi-szolgaltatas

IBM szoftverlicencek elemzése és optimalizálása
Az IPR-Insights tanácsadási szolgáltatása átlátható képet ad Önnek az IBM vonatkozásában a
szervezet tényleges licencelési állapotáról (Effective License Position – ELP).
Az IPR-Insights nem IBM viszonteladó, így az IBM licencelési szolgáltatás semmilyen végeredménye nem ütközik üzleti érdekeivel. Független licencelési tanácsadóként a jogszerű és költséghatékony szoftvergazdálkodásban segíti ügyfeleit, hogy annyit fizessenek szoftvereikért,
amennyit szükséges – sem többet, sem kevesebbet!

Miért érdemes igénybe venni IBM optimalizálási szolgáltatásunkat?





Megfelelőség (compliance) elérése az IBM szoftverek licencei vonatkozásában.
Éves IBM Subscription & Support (S&S) költségek optimalizálása.
Felkészülten várhatja az IBM-auditot.
Megfelelő IBM licenc-menedzsment fókusz kialakítása a szervezetben.

Minden IBM szoftvertermékről képet kaphat:
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3 lépésben tiszta képet kaphat IBM licencdíjai optimalizálási lehetőségeiről
1. Telepítési helyzet felmérése
2. Jogosultsági helyzet felmérése
3. Jelentés és tényleges
licencelési állapot (ELP)
bemutatása

A szerveralapú (PVU) telepítések elemzése az ILMT használatával
Az aktuális IBM szoftver jogosultsági helyzet elemzése a PVU
licencek vonatkozásában a legfrissebb a Passport
Advantage (PA) renewal quote-nak megfelelően
Az aktuális telepítési és jogosultsági helyzet termékenkénti
ismertetése, valamint a metrikák és feltételek változtatására vonatkozó tanácsadás

Cégünkről
Az IPR-Insights független szakértőként kínál átfogó szoftvereszköz-gazdálkodási (SAM) megoldásokat és
licenctanácsadást nagyvállalatoknak. E komplex feladat működtetéséhez az informatikai, számviteli és
jogi vonatkozások és összefüggéseik pontos ismerete és átlátása szükséges. A szaktudás vállalati szervezeten belüli kiépítése és folyamatos fejlesztése többnyire nem gazdaságos. Az IPR-Insights széles körű
iparági tapasztalattal és a teljes SAM folyamatot lefedő portfolióval támogatja ügyfeleit.

Amennyiben ön is szeretné az IBM szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásainkat igénybe
venni, s ezáltal tiszta képet kapni IBM szoftverhasználatáról és a rendelkezésre álló licenceiről, kérjük, egyeztessen személyes konzultációt munkatársainkkal:
 (1) 999 0420

 info@ipr.hu

 www.ipr.hu

ipr-insights-hungary

Az IBM-logo és az IBM License Metric Tool (ILMT) az IBM bejegyzett védjegyei.
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