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BT İstemci Lisans Optimizasyonu
BT License Optimizer for Clients, etkin lisans pozisyonunuzu 
modellemek ve iyileştirmek için hangi yazılımlara sahip 
olduğunuza ve bu yazılımların nasıl kullanıldığına netlik 
kazandıran bir yazılım varlık yönetimi (SAM) çözümüdür. 
Sahip olduğunuz IT varlıklarını belirleyin ve envanter çıkarın; 
B2B bağlantılarla satıcı verilerini toplayın; akıllıca ticari 
kararlar almak için yazılım kullanımını izleyin. Ayrıca 
kullanıcıların tayin edilen yazılım uygulamalarıyla nasıl 
etkileşim kurduğunu inceleyerek uyumluluğu sağlayın ve 
lisanslara aşırı harcama yapmaktan kurtulun.

IT Ortamınızı Keşfedin 
IT varlıklarını yönetmenin ilk adımı, hangi varlıklara sahip 
olduğunuzu bilmektir. License Optimizer for Clients 
çözümündeki keşif ve izleme prosesleri, yazıcılar ve SNMP 
cihazları dahil olmak üzere ortamınızdaki tüm IT varlıklarını 
otomatik olarak tespit eder ve veri toplar.

Kullanılan varlıkları belirlersiniz ve yatırımlarınızı nasıl 
optimize edebileceğinizi anlarsınız. Sahip olduğunuz 
varlıklar hakkında doğru zamanda sunulan doğru bilgiler, 
verilere güven duyulmasını sağlar ve bilgiye dayalı kararlar 
almayı teşvik eder. 

B2B Bağlantılarla Satıcı Görünürlük Açığını Kapatın
Karmaşık çizelgeleri bir kenara bırakın ve yeni bir varlık satın 
aldığınız andan itibaren satıcı görünürlüğü edinin. İşletmeler 
arası B2B bağlantılarla üretici, satıcı ve aracılar hakkında 
sipariş numarası, cihaz türü ve konum eşleme gibi veriler 
toplanır. Bu bilgileri B2B bağlantılarıyla otomatik olarak 
edinebileceğiniz şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır: 
Apple, Dell, HP, IBM, Lenovo, Lexmark, Verizon, CDW, En 
Pointe ve çok daha fazlası.

Veri Normalizasyonuyla Varlık Adlandırmayı 
Standart Hale Getirin 
License Optimizer for Clients, toplanan varlık verilerine ve 
raporlardaki bilgi alanlarına standart adlandırma kurallarını 
otomatik olarak uygulayan bir normalizasyon ve kurallar 
motoru kullanır. Satıcıların kullandığı birbirinden farklı ve 
karmaşık adlandırma şemalarından kaynaklanan güçlükler 
ortadan kalkar. Raporlama ve yönetim kolaylaşır. 

Kullanılmayan Yazılım Lisanslarının İadesini İsteyin 
Yazılım izleme aracılığıyla görünürlük elde edin ve nelerin 
kullanıldığını, en son ne zaman kullanıldığını ve ne kadar 
süredir kullanıldığını net biçimde anlayın. Uygun iade

 işlemleri ve politikalarını buna göre belirleyin. Aşırı 
harcamalar yapmadan yazılım lisanslarınızı maksimum 
düzeye çıkarın ve kullanıcıların yetkili yazılımlar için lisans 
talep etmesini sağlayın. 

Yazılım Uyumluluğu Konusunda Kontrol Sağlayın 
Yazılım denetlemeleri gittikçe daha yaygın hale 
gelmektedir. Satın alma, bakım ve lisans alma işlemleri 
doğru yürütülmezse organizasyonlar uyumsuzluk riskiyle 
karşı karşıya kalabilir. Uygulanan cezalar ve beklenmeyen 
“true-up” maliyetleri, finansal kaynakları tüketebilir. 
License Optimizer for Clients mevcut yazılım lisansı 
kullanımınız hakkında detaylı bilgiler sunar. Daha makul 
lisans anlaşmaları için pazarlık yapabilir, aşırı lisans 
almanın önüne geçebilir, sahte satın alma işlemlerini 
asgariye indirebilir ve denetimlerde ceza riskinden 
kurtulabilirsiniz. 

Yazılım Varlıklarının Optimizasyonunu Sağlayın 
Yazılım varlıklarınızdan en iyi şekilde yararlanmak kolay 
değildir. Sürekli değişen ve güncellenen karmaşık lisans 
yapılarıyla uğraşmak bunu daha da zorlaştırır. En gelişmiş 
lisanslama rejimlerinin desteğiyle, kullanım verilerinizi lisans 
haklarınızla eşleştirerek lisans harcamalarınızı kontrol altına 
alabilir ve uyumsuzluğun mali riskinden kaçınabilirsiniz.
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