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O Open iT LicensePredictor é uma ferramenta de previsão projetada para ajudar as 

organizações na tomada de decisões, planejamento making, adequado e alocação de recursos 

dos recursos de TI, fornecendo inputs essenciais sobre o uso de sua licença de software 
projetada nos próximos 18 meses. Além disso, foi projetado para detectar e alertar os usuários  

de anomalias ou  valores coletados que estão fora da faixa prevista de valores.

O LicensePredictor oferece uma série de recursos para auxiliar os administradores na 

visualização do histórico de dados coletados e previsões de padrões de uso futuros:

• Uma visão rápida do status geral contendo o número de anomalias detectadas, o número de 

previsões criadas e a data mais recente em que uma anomalia foi detectada

• Uma previsão detalhada do recurso escolhido

• Alertas de e-mail que mantêm os administradores atualizados com anomalias detectadas 

para os produtos e recursos

Open iT®  

LicensePredictor

Previsão avançada de uso de licença

BENEFÍCIOS-CHAVE

• Economia de custos

• Determina quando 

adquirir mais licenças ou 

reduzir a quantidade delas

• Adequa o número de 

licenças com base nas 

tendências de uso atuais

• Plano contabilizando 

mudanças antecipadas 

no uso de licenças com 

confiança

• Reduz a negação de 

licenças

• Identifica anomalias para 
investigar proativamente 

possíveis problemas de 

usuário ou sistema

O LicensePredictor é um sistema avançado que emprega uma variedade de técnicas 

estatísticas desde mineração de dados, modelagem preditiva e machine learning. Essas 

técnicas analisam fatos atuais e históricos para fazer previsões sobre o futuro.

As previsões produzidas por este sistema são úteis para identificar riscos e oportunidades 
que ajudariam a organização a tomar decisões. Elas permitem que a organização se torne 

proativa e antecipe resultados com base nos dados e não em suposições. 

Detecção adiantada de anomalia 
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SOBRE A OPEN IT, INC.

As ferramentas de medição e otimização da Open iT equipam 

gestores de software e ativos de TI com análises avançadas de 
uso para simplificar as complexidades do gerenciamento de 
aplicativos especializados de engenharia em uma variedade de 

gerentes 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.

Scan to visit our website:

ANALISA TENDÊNCIAS E PADRÕES

Permite um planejamento mais informado, 

prevendo padrões de uso futuros com base 

em dados históricos.

RECURSOS AVANÇADOS DE PREVISÃO

Fornece um relatório detalhado contendo o 

valor da medição tomada, a previsão para a 

medição, e a faixa de valores previstos que 

classifica o uso como sendo uma anomalia 
ou não.

DETECÇÃO PRECOCE DE ANOMALIAS

Envia alertas de e-mail quando a anomalia 

é detectada para que possa ser investigada 

e evitar possíveis problemas de usuários e 

sistemas.  


