ESETTANULMÁNY
ORACLE SZOFTVER LICENCELÉSI TANÁCSADÁS

Rövid bemutató
IPAR:

 Logisztika és szállítmányozás
VÁLASZTÁSI SZEMPONTOK:

 Ár
 Referenciák
 Korábbi együttműködések
tapasztalatai
 Rugalmaság
 Átfogó és aktuális szakértelem
PLATFORM:

 SharePoint Server Enterprise
TECHNLOLÓGIA:

 SharePoint
 ASP.NET
 jQuery

AZ ÜGYFÉL
Ügyfelünk magán tulajdonú vállaltként, az iparág
meghatározó
szereplőjeként
nemzetközi
szállítmányozási szolgáltatásokat nyújt.

ELVÁRÁSOK:
 a szoftver licence megfelelőségi auditra történő
felkészülés támogatása
 a valós licence helyzet felmérése és megértése
 jogi- és pénzügyi-kockázati kitettség feltárása és
azonosítása
 licence optimalizáció, költség csökkentés
 érdekképviselet a gyártói egyeztetések során

A HYPERTEAM MEGOLDÁSA:
Az egyedülálló Oracle szoftver licencelési tudás
mellett
az
átfogó
Vállalati
Architektúra
Menedzsment megközelítés adta a megoldás alapját
a szoftver megfelelősségi audit szakmai szakértői
támogatása során.

ENNEK ALKALMAZÁSÁVAL AZ ALÁBBI ELŐNYÖKET ÉRTÉK EL:
 felkészülés a szoftver licence megfelelőségi auditra
 felmért és megértett valós licence használat a Vállalati Architektúra Menedzsment
megközelítés alapján, amelynek legfontosabb aspektusai
a. IT architektúra elemek és kapcsolataik (kiszolgálók, szoftverek)
b. IT alkalmazások és kapcsolataik
c. releváns működési folyamatok
d. szervezeti és felhasználói információk
e. Oracle szoftver termékek script alapú felmérése

 jogi- és pénzügyi-kockázatok azonosítása és kockázati besorolásuk működési szempontból
 licence optimailizációval kapcsolatos döntéshozatali dokumentumok és akció tervek
kidolgozása
 az optimailizáció eredményeként csökkenő jogi- és pénzügyi-kockázatok, illetve költségek
 tárgyalási célok és stratégiák meghatározása, kitűzött eredmények elérése

HYPERTEAM

TAPASZTALATOK

A HyperTeam elkötelezett híve a jelen és a jövő
működésfejlesztési trendjeinek.
A stratégiaalkotástól a teljesítmény-értékelésen
keresztül a folyamat-szabályozásig, az újfajta
üzleti specifikus IT tanácsadásig terjed
szakértelmünk, mellyel Ügyfeleink hatékonyabb
működését támogatjuk.
Versenyelőnyt jelentő szakértői szolgáltatások
szállítójaként aposztrofáljuk magunkat.
Értjük ezalatt, hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk
a piaci igények folyamatos figyelemmel
kísérésére, és tudatos innovatív működésünknek
köszönhetően folyamatosan szem előtt tartjuk a
legújabb technológiai irányvonalakat, melyeket
Ügyfeleink igényeivel összhangban fejlesztünk és
építünk be projektjeinkbe.

A szoftver licencelés kapcsán nyújtott
szakértői támogatás eredményeként az
Ügyfél
az
üzleti
működését
messzemenőkig
figyelembe
vevő
döntéseket tudott hozni a szoftver
licence megfelelőségi audit során. Az
átfogó
helyzet
meghatározás
hozzásegítette az Ügyfelet a releváns
kockázatok és azok üzletmenetre
gyakorolt hatásainak beazonosításában.

MŰKÖDÉSFEJLESZTÉSI SZAKTERÜLETEINK:
o Értékteremtő folyamatoptimalizálás
o Folyamatközpontú vállalatirányítás
o Szervezeti és emberi erőforrás
hatékonyságnövelése
o IT-Licencek
menedzsmentje
és
infrastruktúra-konszolidáció
o Értéknövelt
IT-szolgáltatások
menedzsmentje
o Folyamatmenedzsment
eszköz
bevezetése
További információ: www.hyperteam.com

A szakértői támogatás által a
kockázatokat mérséklő, illetve jelentős
költségeket csökkentő eredmények
születtek
a
licenceléssel
és
felhasználással kapcsolatban. Mindezen
információk ismeretében meghatározó
volt a gyártóval szembeni tudatos és
szakmailag megalapozott fellépés, amely
az Ügyfél számára pozitív végkimenetelt
eredményezett. Az elkészült átfogó
Vállalati Architektúra Menedzsment
modellek segítségével a működés
átáthatósága javult, a dokumentáltság
megoldottá, a dinamikus licence
gazdálkodás pedig megalapozottá vált.

