Tarcza ochronna na wypadek audytu oprogramowania
Rosnące zagrożenie audytami oprogramowania
Z roku na rok rośnie zagrożenie audytem oprogramowania użytkowników w dużych przedsiębiorstwach. Główni
producenci (Adobe, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, itp.) zaciekle walczą o wpływy z licencji, co przybrało już takie
rozmiary, jakby zawiązali „front audytowy”. Podczas audytu producenta za wszelkie użycie oprogramowania
naliczane są opłaty. Nawet za niezamierzone – choćby oprogramowanie było zbędne, pozostawiono je omyłkowo
w systemie lub wynikałoby ono ze złej konfiguracji. Niezależny doradca IPR-Insights wspiera swoich klientów w
legalnym i korzystnym ekonomicznie zarządzaniu oprogramowaniem, aby zapłacili za nie tyle, ile jest konieczne –
ani mniej, ani więcej!
Działania prewencyjne w zakresie zarządzania oprogramowaniem najlepiej zacząć jeszcze przed przybyciem
audytorów licencji. Wówczas można dokonać dokładnego pomiaru użycia oprogramowania, stwierdzić braki i
wykonać optymalizację (usunąć nieużywane lub niepotrzebne oprogramowanie, wymienić aktualne
oprogramowanie, przekształcić aktualne środowisko), a w razie potrzeby dokonać zakupu licencji. Ponadto IPRInsights ma do zaoferowania swoim klientom nowy program ochrony na wypadek audytów, Software Audit
Protection Shield.

Tarcza ochronna na wypadek audytu oprogramowania
Usługa Software Audit Protection Shield ma na celu ochronę klientów przed możliwymi, ale
trudnymi do przewidzenia skutkami audytu producenta. W chwili obecnej jest to program
unikatowy na skalę globalną! IPR-Insights pomaga swoim klientom przygotować się do
audytu producenta, wskazuje wszelkie braki (i w razie potrzeby je usuwa), a jeśli jego
raport zgodności jest błędny, pokrywa różnicę (do określonej w umowie sumy granicznej)1!
Firma posiada ubezpieczenie na wypadek obciążenia finansowego.
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Obecnie program jest dostępny dla oprogramowania dwóch producentów:



Audit Protection for Microsoft
Audit Protection for Oracle

Gwarancja finansowa odnosi się także do okresu, w którym strony mają zobowiązania umowne (od końca
pierwszego audytu do ostatniego dnia trwania umowy), do producentów, których dotyczy umowa, oraz do
systemów, do których klient zapewnia dostęp lub tych, o których udostępnia informacje. W warunkach umowy
określa się zawartość oświadczenia wykonania, terminy przekazania informacji i wymagania dotyczące zakresu
informacji.
Jeśli wykaz jest błędny, IPR-Insights opłaca koszt brakujących licencji (końcową cenę zakupu), koszt wstecznego
wsparcia (jeśli producent go używa), koszt audytora (o ile klient miałby go opłacać) i wszelkie pozostałe „kary” lub
wydatki wynikające z błędu IPR-Insights.
Utrzymanie wspólnej odpowiedzialności i wspólnoty interesów zapewnia uwzględnienie w tej konstrukcji udziału
własnego klienta w kontekście tej odpowiedzialności.
Gwarancja finansowa nie dotyczy wykazanych braków i związanych z nimi nadzwyczajnych wydatków, braków
wynikających z informacji nie przekazanej w terminie. Nie obejmuje systemów, do których klient nie zapewnił
dostępu, ani licencji przerastających samo uzupełnienie braków (np. nadmiernie rozbudowanej umowy licencyjnej)
lub umów, których IPR-Insights nie proponował2.
Software Audit Protection Shield to skuteczna ochrona przed niebezpiecznymi skutkami audytów producenckich.
Warunkiem wstępnym jest ścisła współpraca doradcy i klienta, wspólne określanie celów oraz bezwarunkowe
przestrzeganie przez klienta zawartych w umowie regulacji dotyczących zarządzania oprogramowaniem. W ten
sposób klient jest zabezpieczony przed zagrożeniami finansowymi i prawnymi. W dodatku Software Audit
Protection Shield stanowi też ostrzeżenie dla audytorów producenta, że w razie ewentualnego audytu, będą
negocjowali ze świadomym klientem, który prewencyjnie zarządza oprogramowaniem, a więc prowadzi dobrze
nadzorowaną bazę oprogramowania.
O ile chcieliby Państwo skorzystać z usługi Software Audit Protection Shield i upewnić się, że zapewni Państwa
firmie jeszcze skuteczniejsze i bardziej bezpieczne zarządzanie oprogramowaniem, prosimy o umówienie się na
konsultacje z naszymi doradcami, korzystając z poniższych kontaktów:
Telefon: +48 601 294 613
E-mail: biuro@iprsam.com

O NAS
IPR-Insights jest niezależnym ekspertem w zakresie licencjonowania, oferującym rozwiązania do zarządzania
zasobami oprogramowania (SAM) oraz usługi doradztwa licencyjnego. Znajomość odpowiednich aspektów
informatycznych, księgowych i prawnych oraz zrozumienie ich wzajemnych zależności są niezbędne do
prawidłowego zarządzania zasobami oprogramowania w firmie. Gromadzenie i doskonalenie tej kompleksowej
wiedzy wewnątrz firmy zwykle nie jest opłacalne dla przedsiębiorstwa. IPR-Insights wspiera klientów dzięki
swojemu szerokiemu doświadczeniu w branży oraz portfolio obejmującym pełny proces SAM.
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