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Usługi optymalizacji SAP 
PRZEJRZYSTOŚĆ POZYCJI LICENCYJNEJ (ELP) 

Analiza i optymalizacja licencji oprogramowania SAP 

Usługa optymalizacji SAP w pełni automatyzuje optymalizację licencji SAP na podstawie bieżących transakcji 
powiązanych z systemami SAP. Raporty o licencjach generowane są automatycznie, a w naszej analizie 
przedstawiamy niepoprawnie przypisane licencje, identyfikujemy nieaktywnych użytkowników i duplikacje, a także 
przypisujemy optymalne typy licencji do obecnie używanych transakcji. Z naszego doświadczenia wynika, że 20-
40% użytkowników jest przelicencjonowanych w systemach SAP! Nasza usługa umożliwia optymalne 
wykorzystanie wszystkich elementów umowy licencyjnej SAP, w tym cen, upustów procentowych, specjalnych 
licencji, transakcji, obiektów biznesowych itp. 

Usługa optymalizacji IPR-Insights zapewnia przejrzysty obraz o rzeczywistej pozycji licencyjnej firmy (Effective 
License Position – ELP) w przypadku oprogramowania SAP. IPR-Insights nie jest sprzedawcą licencji SAP, więc 
wynik usługi optymalizacji nie będzie sprzeczny z interesami biznesowymi przedsiębiorstwa. Jako niezależni 
konsultanci do spraw licencjonowania pomagamy naszym klientom w legalnym i efektywnym zarządzaniu 
oprogramowaniem, tak aby płacili oni za programy tylko tyle, ile jest to naprawdę konieczne- nie mniej i nie więcej! 

Dostęp cyfrowy/ użytkowanie pośrednie 

Dostęp cyfrowy jest dziś jednym z najgorętszych tematów branżowych. Liczenie połączeń 
interfejsu i obiektów cyfrowych, ocena wykorzystania generowanych przez SAP danych 
biznesowych i wyszukiwanie najlepszego typu licencji to tylko niektóre z bieżących problemów 
z tym związanych. Dzięki pracy naszych specjalistów oraz narzędziu samQ pomożemy stworzyć Ci wiarygodne 
zestawienie na temat sytuacji pośredniego dostępu do SAP w Twojej firmie oraz zminimalizować ryzyko 
finansowe z tym związane. Nasze doświadczenie pokazuje, że wiele przypadków wyglądających na pierwszy rzut 
oka jako użycie pośrednie- wcale nimi nie jest! 
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Zarządzanie rolami i uprawnieniami 

RODO, SoD (segregation of duties, pol. podział obowiązków), bezpieczeństwo mają wiele 
wspólnego z zarządzaniem rolami i autoryzacjami SAP. SetQ to łatwe do wdrożenia narzędzie 
zawierające tysiące ról i oferujące szeroki zakres narzędzi do zarządzania rolami i autoryzacjami. 
Automatyzuje zarządzanie dostępem do systemu SAP, zapewniając gotowość do audytu i raportowanie w 
dowolnym momencie. Licencjonowanie oparte na dostępie odgrywa większą rolę w generowaniu przychodów SAP 
niż licencjonowanie transakcyjne, dlatego tak ważna jest obecnie ścisła kontrola profili dostępu. 

Uzyskaj jasny obraz opcji optymalizacji licencji SAP w 6 krokach 
1. Instalacja Instalacja narzędzia optymalizacji SAP. Tworzenie bazy danych dostępu 

użytkowników, transakcji i licencji. 

2. Oszacowanie potencjału 
optymalizacji 

Zestawienie używanych licencji z danymi utworzonych baz danych 
(Professional, Limited Professional, Employee, ESS itp.) 

3. Rejestr Stworzenie rejestru licencji. Definiowanie indywidualnych typów licencji. 

4. Profile użytkowników Zdefiniowanie typy użytkowników dla każdego rodzaju licencji. Raport 
dotyczący transakcji i modułów będących w użyciu. 

5. Raport optymalizacji Raport optymalizacji wszystkich niestandardowych typów licencji. 
Definiujemy i uruchamiamy kolejne raporty dotyczące korzystania z licencji i 
działań użytkowników. 

6. Ponowne przypisanie 
zoptymalizowanych 
licencji 

Ponowne przepisywanie zoptymalizowanych licencji. Opcjonalnie 
uruchamiamy ciągły cykl rozwoju. Na podstawie wyników optymalizacji 
definiujemy potencjalne nowe typy licencji użytkownika. 

Wynik, którego możesz oczekiwać 

 Kompleksowy obraz wykrytych licencji, specjalnych licencji i reguły procentowej (relacja Limited Professional 
/ Professional) 

 Identyfikacja użytkowników-programistów i bezpłatnych zasobów programistycznych 

 Identyfikacja licencji i produktów Third-Party SAP (np. Business Objects, Adobe Form, Click Schedule itp.) 

 Centralny panel wszystkich istotnych danych związanych z kosztami (koszty licencji, wykorzystanie silników 
w rozwiązaniach przemysłowych itp.). 

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. 

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi optymalizacji SAP? 
 Zmniejszenie kosztów administracyjnych: przygotowujemy wszystkie systemy do kontroli LAW. 

 Zmniejszanie ryzyka prawnego: centralnie uruchamiany automatyczny audyt wszystkich silników w 
systemie. 

 Przygotowanie do audytu: będziesz wiedział o treści raportu z audytu przed jego otrzymaniem. 

 Dokładniejsza inwentaryzacja bieżących licencji i definiowanie przyszłych potrzeb. 


