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Open iT® Optimizer  

for SAP® Licensing

Ganhe controle sobre suas licenças SAP e fique 
preparado para a auditoria 

Adeque os tipos de licenças mais eficientes 
para cada tipo de usuário

BENEFÍCIOS-CHAVE

• Fornece uma visão clara 
das licenças adquiridas e do 
licenciamento atual

• Compare as alocações em 
diferentes métodos de 
licenciamento, incluindo o método 
personalizado pelo Open iT

• Identifica contas de usuário 
inativas, subutilizadas e duplicadas

• Fornece relatórios de auditoria 

detalhados para todos os usuários, 
incluindo uso atual e licenciamento 
otimizado

• Garantir a conformidade e o uso 
ideal das licenças SAP

• Reduza o esforço manual para 
preparar e executar auditorias de 

licença

O Open iT Optimizer for SAP Licensing permite que os administradores respondam a esses problemas 
com relatórios reconhecidos pela SAP. Nossa solução é especialmente útil antes de comprar novas licenças 
SAP e antes de pagar manutenção e serviços anuais.  

Evite custos desnecessários em  
manutenção e licenças SAP

• Identifica usuários inativos e subativos

• Identifica contagem de licenças duplicadas

• Combina contas de usuários com seus 
respectivos funcionários para evitar direitos 
desnecessários e múltiplos de licença

• Reclassifica licenças com base em padrões de 
uso reais 

Devido à complexidade do licenciamento de SAP®, empresas de todo o mundo lutam para gerenciar seus 
recursos SAP. Para investir eficientemente em suas licenças SAP, as empresas devem fazer as perguntas 
certas:

•  Quantas licenças SAP a empresa realmente precisa?

• Quais tipos de licença correspondem aos padrões de uso dos usuários?  

• Quais contas de usuário estão inativas, subutilizadas ou duplicadas?

• Fornece uma plataforma para mapear e combinar 
sistemas SAP, transações e usuários

• Fornece gráficos e estatísticas do uso do SAP

• Empregar uma instalação rápida, fácil e não 
intrusiva que seja externa ao sistema SAP

• Disponível   como modelo SaaS/Cloud ou como 
software corporativo clássico

O Open iT Optimizer for SAP Licensing rastreia o comportamento real de cada usuário SAP 
em toda  a  empresa. Ao usar o Open iT Optimizer para licenciamento SAP, as empresas 
podem ter certeza  de que não estão usando licenças demais e nem de menos.
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MÉTODOS DE RECLASSIFICAÇÃO

• Por Quantidade  de  Atividade (Contagem de Etapas de Diálogo) - 
Organiza o licenciamento  geral  com base    em  quantas etapas de diálogo 
os usuários individuais incorreram

• Por Tipo  de  Atividade  (Uso Espalhado/Contagem do Número de 
Transações usadas) - Organiza o licenciamento geral com base em quantos 
códigos de transação os usuários  individuais incorreram

• Por Grupos de Atividades  (Inspeciona as atividades reais do 
usuário/ separa todas as transações em grupos) - Organiza o  
licenciamento geral com base em grupos de transações ou  
atividades vinculados aos seus respectivos tipos de licença

• Por Método Customizado  - Organizar o licenciamento  geral  com 
base em um método personalizado, que combina outros  métodos de 
licenciamento, para atender ao contrato de licenciamento da empresa e 
às necessidades situacionais

OPTIMIZER FOR SAP GERA UMA IMPRESSIONANTE  
ECONOMIA DE ATÉ:

•  50%-90% para cada licença re-classificada 

•  100% em contas inativas 

•  100% em contas multiusuários  
•  50% sobre o recurso de gerenciamento de licenças 

•  MAIS de 15%  sobre a taxa total  de  manutençãos

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 da 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: 


