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BT Sunucu Lisans Optimizasyonu
BT License Optimizer for Server, yazılım varlık yönetimini 
(SAM) veri merkezine taşır. Sanallaştırma ve kümeleme 
katmanlarını inceler ve yazılım harcamalarınızı uygun 
biçimde düzenleyip optimize edebilmenizi sağlar. Bu çözüm, 
veri merkezi keşfini otomatik hale getirerek manuel 
scriptlerdeki insani hata riskini ortadan kaldırır. Yazılım 
lisans pozisyonunuzu optimize edebilir ve sürekli uyumluluk 
için güncel kalabilirsiniz.

Veri Merkezi Varlıklarınızı Keşfedin 
Gittikçe karmaşık hale gelen veri merkezi ortamları, yazılım 
varlıklarına yaptığınız harcamaları artırır. Ancak bu varlıklar 
hakkında sınırlı görünürlüğe sahip olmak, işinizle ilgili en 
kritik uygulamalarınızı önemli risklere/maliyetlere açık hale 
getirebilir. License Optimizer for Servers yerleşik, hibrit veya 
bulut tüm sanallaştırma ortamlarının keşfini (VMware, Hyper-
V, Oracle VM ve IBM Power Virtualization dahil) otomatik 
hale getirir. 

Bu çözüm sürüm, versiyon, hizmet paketi ve yapı numarası 
gibi çok çeşitli verileri elde eder. Aynı zamanda yüklenen 
yazılım, çalıştırılan prosesler, kullanılan hizmetler ve kullanıcı 
konfigürasyonu hakkında bilgiler toplar. Bu sayede yazılım 
varlıklarınızın gerçek ve odaklı keşfini gerçekleştirebilirsiniz.

Satıcıya Özgü Görünürlük Elde Edin 
License Optimizer for Servers çözümü Oracle, Microsoft ve 
IBM gibi satıcılardan yüksek değerli altyapı yazılım 
varlıklarına ulaşmanızı sağlar. Oracle sunucu dökümünüzü 
hazırlamak istediğinizde otomatik bir işlemle süreci 
kolaylaştırın ve zaman kazanın. 
Data Center Discovery teknolojisi SQL Server, Active 
Directory ve SharePoint Server gibi Microsoft ürünlerini 
derinlemesine ve aracısız biçimde tarar. Ayrıca DB2, 
DataStage ve WebSphere gibi IBM ürünlerini de ağ 
performansını etkilemeden veya aşırı yüke neden olmadan 
tarar.

Varlık Bağımlılıklarınızın Farkına Varın 
Varlıklarınızı derinlemesine inceleyin ve uygulamalar, veri 
tabanları, sanallaştırma, kümeler ve depolama arasındaki 
ilişkileri anlayın. Bu çözüm, sunucularda gerçekleşen 
prosesler ve portları kullanan prosesler arasındaki ilişkiyi 
anlamanıza da yardımcı olur. Bu bilgiler sayesinde 
varlıklarınız arasında problemlerin nereden kaynaklarını 
daha kolay belirleyebilirsiniz. Bu da nihayetinde düzeltme ve 
kurtarma sürelerini azaltır. License Optimizer for Servers, 
neden-sonuç analizi de içerir. Uygulamadan önce 
gerçekleştirilen değişim-etki analizi, negatif etkileri önceden 
iyileştirebilme fırsatı sunar. 

Bağlantılar ve Normalleştirmeyle Verileri 
Sadeleştirin 
License Optimizer for Servers, çok sayıda kitaptan oluşan 
küresel bir yazılım kütüphanesi içerir. Çok çeşitli bilgileri bir 
tek kaynakta normalleştirir. Bu kaynak, etkili bir lisans yetki 
motoruyla karşılaştırılır. Genişletebilir API’lar, sihirbaz tabanlı 
konnektör oluşturucu veya önceden yapılandırılmış bir dizi 
konnektör aracılığıyla her veri kaynağına bağlanabilirsiniz. 
License Optimizer for Servers yerleşik veri dönüştürme 
özelliklerine de sahiptir. Platforma dahil edilen bu özellikler, 
veri niteliğini doğrulamanıza ve iyileştirme ve temizleme 
etkinlikleri gerçekleştirmenize imkan tanır. Veri kaynaklarını 
birleştirebilirsiniz veya master listelerden aramalar 
yapabilirsiniz ve değerleri değiştirebilirsiniz.
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IBM, Oracle, Microsoft ve Diğer Satıcılar İçin 
Lisans Kullanım Bilgilerini Belirleyin 
Birçok organizasyon, satın alınan yazılımları kullanımda 
olan lisanslarla eşleştirmeye çalışır. Sonuç olarak şirketler 
gerektiğinden az lisans alabilir. Bu da uyumsuzluk 
nedeniyle denetimlerde başarısız olmalarına yol açar. 
Şirketler gerektiğinden fazla lisans da alabilir. Bu da 
kaynakların boşa harcanması demektir. License Optimizer 
for Servers çözümü IBM, Oracle ve Microsoft gibi satıcılar 
için lisans kullanım bilgilerini tespit eden kapsamlı 
algoritmalar kullanır. Lisanslarınızın fazla mı yoksa az 
olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca masrafları proaktif biçimde 
azaltmak için optimizasyon rehberliğinden yararlanırsınız. 

Karmaşık Yazılım Varlıklarınızı Optimize Edin
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. Bu, kümeleme ve sanallaştırmanın yaygın 
olarak kullanıldığı karmaşık veri merkezi ortamlarını da 
kapsar. 

Çeşitli Senaryolar Üreterek Analizler Yapın 
License Optimizer for Servers, “What if?” (Olursa Ne Olur?) 
sorusunu sorarak çeşitli inisiyatifler için senaryolar 
üretmenize imkan tanır. Örneğin bir bulut göçü 
senaryosunu üretip onca zaman ve kaynak harcamadan
önce olası sonuçları görebilirsiniz. Potansiyel tasarruf 
alanlarını belirleyebilir ve teknoloji yatırımlarının etkilerini
ölçebilirsiniz; daha sonra da bu bütçeyle kaydedilen 
ilerlemeyi inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca yazılım maliyetleriyle servis kullanımını eşleştirebilir 
ve varlık amortismanı gibi detaylı faktörleri modellere dahil 
edebilirsiniz. Gerçek kullanıcı verileri ve varlık fiyatlarından 
yararlanabilirsiniz. Farklı bulut tedarikçileri ve dağıtım 
modelleri için spesifik ücret hesaplamaları yapabilirsiniz. 

Satıcı Denetimleriyle İlgili Riskleri Ortadan 
Kaldırın 
Ortamınızda hangi varlıkların bulunduğuna dair tahminler 
yapmayı bırakın ve yazılım varlık yönetimine (SAM) proaktif 
bir yaklaşım sergileyin. Satıcı denetimleri yüksek cezalarla 
sonuçlanabilir. Denetimlerde başarısız olmak, bazen IT 
bütçelerinde milyonlarca dolara mal olabilir. Üstelik 
markaya ve itibara zarar verir. Satıcı denetimleriyle ilgili 
bütün bu risklerini ortadan kaldırın.
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