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Centralized License  
Integration and  
Management System
(CLIMS)

Gerencie licenças, arquivos de opções e  

daemons de um local centralizado

Maximize a disponibilidade de licenças através 

da administração em tempo real

BENEFÍCIOS-CHAVE

• Administração central de 

arquivos de licença e arquivos 

de opções

• Reduz a configuração 
manual através da detecção 

automática de daemons de 

licença disponíveis na rede

• Visualização em tempo real 

do servidor de licença e status 

de expiração da licença

• Melhora a disponibilidade 

de licenças realizando 

eficientemente a 
administração do servidor de 

licenças em tempo real

• Reduz as negações de licenças 
e melhora a disponibilidade 

de licenças liberando licenças 

inativas

GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE LICENÇAS IDEAIS

O CLIMS permite a administração centralizada e o gerenciamento de todos os servidores de licença 
FLEXlm /FlexNet Publisher e Reprise na organização. O portal permite que os administradores 
gerenciem e controlem todos os servidores de licença em toda a empresa em apenas uma única 
interface.  

CLIMS pode ser usado junto com o Open iT LicenseAnalyzer 2022TM para gerenciar e  
otimizar efetivamente o uso de aplicações de engenharia caras.  

O Open iT Centralized License Integration and Management System (CLIMS) é um sistema avançado 

que permite aos administradores um portal centralizado para administração e gerenciamento de arquivos 
e servidores de licenças.

O CLIMS oferece uma ampla gama de funcionalidades para auxiliar os administradores a gerenciarem o 
uso de licenças e a utilizarem os arquivos de opções nos servidores de licenças:

• Rastreamento e reversão de versão detalhados

• Administração de servidor de licença remota

• Interface para visualização de logs de depuração 
para solução de problemas

• Painel em tempo real para monitorar o status do 

servidor de licença

Minimize o tempo de inatividade através  

de uma administração e  monitoramento eficientes

• Emissão de pedidos remotos para licenciar 

servidores, como Start, Stop e Restart

• Editor de arquivo de Licença e opções e 

verificador de sintaxe

• Descoberta automática de daemons de licença 

disponíveis na rede
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AUTODESCOBERTA DE DAEMONS DE LICENÇA DISPONÍVEIS 

O CLIMS fornece todas as informações relevantes para  

monitoramento e administração de licenças. O portal mostra todos os 
recursos e pacotes associados a    cada arquivo de licença, incluindo 

versão de recurso, número de licenças disponíveis e informações de 
expiração de licenças.

EMITIR COMANDOS REMOTOS PARA LICENCIAR SERVIDORES

Com o CLIMS, os administradores podem emitir pedidos remotos para 

os servidores de licença, como Iniciar e Parar com facilidade e em uma 

única exibição.

RASTREAMENTO E REVERSÃO DE VERSÃO DETALHADA

Usuários avançados do CLIMS podem ter controle total sobre   arquivos 

de licença e opções, fornecendo-lhes a capacidade de atualizar 

facilmente os arquivos de licença e arquivos de opções através do 

portal. O CLIMS também vem com a funcionalidade detalhada de 
rastreamento e reversão de versões para ajudar os administradores 

a registrar as alterações nos arquivos e recordar versões específicas 
mais tarde.  

SOBRE OPEN IT, INC.

As ferramentas de medição e otimização da Open iT  

municiam gestores de software e ativos de TI, com análises 
avançadas de uso, para simplificar o complexo gerenciamento 
de aplicativos especializados de engenharia em uma variedade 
de gerenciadores de licenças, bem como outros aplicativos 
e aplicativos web que não estão usando os gerenciadores de 
licenças. As soluções de Open iT fornecem relatórios de uso 
totalmente personalizáveis, chargeback granular para uso de 
licenças de software e recursos automatizados de coleta de 
licenças líderes do setor em plataformas Windows, Unix e Linux.

COMECE AGORA!

Deixe-nos mostrar como a Open iT 

pode ajudá-lo a obter mais de seus 

recursos globais de TI. Para agendar 
uma demonstração online ao vivo, 

você pode entrar em contato por 

e-mail  sales@openit.com.

Escaneie para  

visitar nosso site:


