Czy znasz swoje oprogramowanie?
Ile różnych rodzajów oprogramowania
używa się w Twojej firmie?

W skali od 1 do 10 - z jakim stopniem
pewności możesz odpowiedzieć na te pytania?
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Oprogramowania od ilu producentów
używasz?
Ile różnych wersji i poprawek tego
samego oprogramowania używasz?

Większa przejrzystość · Większe bezpieczeństwo · Niższe koszty

COMPAREX Software Portfolio Management

Czy możesz odpowiedzieć na powyższe pytania z dużą pewnością? Jeżeli tak, ile pracy wymagałoby zdobycie tych informacji?

Jeżeli nie, dlaczego? Na ile praktyczna byłaby możliwość jednoznacznego zidentyfikowania zainstalowanego oprogramowania
i uzyskania danych dostępnych poprzez „jedno kliknięcie” w formie gotowej do wykorzystania?

Klucz do przejrzystości:

COMPAREX Software Portfolio Management

1. Obniżenie kosztów oprogramowania poprzez poprawę warunków zakupu, na przykład
poprzez konsolidację producentów i funkcji. Zlokalizowanie niepotrzebnego oprogramowania
i zweryfikowanie niezbędnych wersji.

2. Optymalizacja kosztów operacyjnych poprzez zmniejszenie wydatków na wsparcie
i szkolenia. Redukcja kosztów utrzymania i wsparcia oraz zmniejszenie liczby incydentów

Korzyści

bezpieczeństwa poprzez ujednolicenie zainstalowanych poprawek.

3. Gwarancja bezpieczeństwa, na przykład poprzez uzyskanie informacji o oprogramowaniu, dla
których nie ma już zapewnionego wsparcia producenta. Zidentyfikowanie nieautoryzowanego

oprogramowania, na przykład gier, a także dzięki automatycznej analizie poziomu
zainstalowanych poprawek, porównującej faktyczną ilość zainstalowanych wersji poprawek
z poprawkami dostępnymi.

4. Uzyskanie przejrzystości umożliwiającej podejmowanie świadomych decyzji dotyczących

rozwoju środowiska IT w części oprogramowania. Raporty ad-hoc umożliwiają szybkie
wykonywanie analiz przed negocjowaniem umów oraz tworzenie podstaw dla poważnych działań
biznesowych. Zidentyfikuj potencjał i ryzyko, i podejmuj decyzje w oparciu o fakty!

Według analiz IT przeprowadzonych przez Gartner, organizacje są w stanie zmniejszyć wydatki na oprogramowanie nawet

o 30% dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oprogramowaniem. Nasze doświadczenia przy obsłudze wielu projektów i środowisk
potwierdzają również, że analiza oprogramowania kryje w sobie ogromny potencjał w kwestii bezpieczeństwa informacji.

COMPAREX Poland

www.comparex.pl

COMPAREX Portfolio Management Platform

Modernizacja Twojego zarządzania licencjami i zasobów programowych

Większa przejrzystość dzięki Portfolio Management Platform
Korzystasz już z narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania? To dobra baza do dalszego zarządzania oprogramowaniem.
W ramach projektu ocenimy Twoje możliwość integracji z naszymi narzędziami do identyfikacji oprogramowania.
Możemy także wypełnić ewentualne luki danych naszym własnym rozwiązaniem inwentaryzacyjnym.
Przedstawimy Ci zalety naszego rozwiązania podczas prezentacji.

Doskonalenie

danych







Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, zarówno dla desktopów, jak i serwerów
Identyfikacja oprogramowania, łącznie z wieloma cechami np. wersja,
edycja, język czy konieczność zakupu licencji

Automatyczne porównanie zainstalowanych wersji poprawek z najnowszymi dostępnymi
Identyfikacja ryzyka i oprogramowania spoza zakresu działalności
Klasyfikacja i kategoryzacja oprogramowania

Uporządkuj zebrane informacje i wykorzystaj naszą stale rosnącą platformę Business Intelligence do analizy używanego
przez Ciebie oprogramowania. Szeroki zakres różnych raportów umożliwia dogłębną analizę używanego przez Ciebie
oprogramowania. Możemy także zapewnić Ci pomoc, oferując analizę ryzyka i potencjału, oraz wsparcie: od tworzenia
projektów biznesowych po prezentowanie gotowych propozycji do decyzji zarządu.

Poznaj wartość, którą możesz zyskać dzięki COMPAREX Portfolio Management Platform.
W ramach prezentacji otrzymasz:

• Możliwość objęcia analizą Portfolio Management Platform
do 50% urządzeń

• Prezentację raportów już po ok. tygodniu

• Po ok. czterech tygodniach – możliwość wspólnej dyskusji
na temat zidentyfikowanego, początkowego potencjału

• Ofertę stałej obsługi Portfolio Management Platform

i doradztwo w celu wykorzystania zidentyfikowanego
potencjału

Inwentaryzacja

• Inwentaryzacja sprzętu
i oprogramowania

• Ustalenie używanego
oprogramowania

Interfejsy

• Instalację narzędzi i integrację z istniejącymi zasobami

Profiler

• Przejrzystość poprzez

doskonalenie i korygowanie
danych inwentaryzacyjnych
• Ustalenie potencjału
konsolidacji oprogramowania
i oszczędności

Portfolio Management Platform

Już teraz zapytaj o ofertę na swoją indywidualną prezentację:
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