Inzicht in uw software assets: SAP Licentiemeting

SAP Licenties meten is een jaarlijks terugkerende en tijdrovende aangelegenheid
voor veel bedrijven. Het afstemmen van het contract en classificeren van gebruikers
zijn geen eenmalige werkzaamheden. Real Support heeft voor het meten van licenties
producten opgesteld die helpen bij het ondersteunen van de licentie meting.

SAP Licenties: Uw software assets onder controle!
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Uitdagingen voor een organisatie:

Contract:
Waar staat mijn contract, wat heb ik gekocht en tegen welke prijs is dit gekocht, moet ik bijkopen,
wat is mijn onderhoudsfee? Allemaal vragen die langskomen tijdens een licentiemeting traject.

Classificeren:
Kan ik nog besparen door generieke gebruikers slimmer in te zetten, gebruikers die het systeem
nauwelijks gebruiken anders te classificeren of te beëindigen.. wellicht zijn uw gebruikers niet eens
meer actief. Via een standaard query op basis van SAP HR gegevens (mits gebruikt in uw
organisatie) is dit met een klik te achterhalen.

Licenties meten:
Hoe werkt de Licence administration workbench, kan ik deze gelijk gebruiken, waar moet ik op
letten. Zijn er tools waarmee ik gemakkelijk gebruikers kan identificeren? Op deze vragen geven wij
een antwoord. Bijvoorbeeld de door Real Support gecreëerde query’s voor licentiemeeting kunnen
ter ondersteuning van een snelle classificatie worden ingelezen in een klantsysteem om zo snel in
kaart te brengen wat er nog moet gebeuren.

Documenteren:
Is er een handleiding voor het jaarlijks uitvoeren van de licentiemeting, Real Support kan deze
opstellen aanpassen aan de hand van een reeds eerder opgestelde template met checklist. Een
correcte documentatie wordt vaak vergeten maar is essentieel omdat u volgend jaar voor dezelfde
uitdaging staat.

Totaalpakket:
Een consultant van Real Support kan de volledige licentiemetingvoor u uit handen nemen of
ondersteunen met de te nemen stappen zoals de consolidatie of het inrichten van uw systeem voor
de licentiemeting. Ook en workload analyse voor het classificeren kunnen wij voor u verzorgen. Op
deze manier weet u hoe uw systeem gebruikt wordt en kunnen de gebruikers geclassificeerd
worden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over SAP law en de voordelen die dat uw
organisatie kan opleveren? Neem dan vrijblijvend contact met
ons op of kijk op onze website voor meer informatie.
Wij helpen u graag verder!
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