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Software Asset Management/Licenshantering
Med SAM/LH får ni transparens över er licenshantering och kan undvika legala risker p.g.a. underlicensiering och spara 

pengar genom att undvika köp av flera licenser än nödvändigt. 

Med SAM/LH kan ni bl.a.:

• styra användandet av era licenser efter behov och utnyttjande.

• snabbt märka en över/under licensiering eller licens kränkning.

• dokumentera och förvalta era licenser enligt god revisions sed.

• sänka kostnader och utnyttja ramavtal för licens pooling.

• undvika verksamhetskritiska ansvarsfrågor genom legal användning av licenser.

En systematisk licenshantering måste kunna hantera många krav
Säker och kostnadsoptimerad licenshantering: Det måste säkerställas att alla licenskrav uppfylls och att inga olicen-

sierade programvaror används i verksamheten. Rädslan för att ha för lite licenser får inte innebära att det köps in för många, 

en tyvärr onödig kostnad i många verksamheter. Men att på enkelt sätt skaffa sig en korrekt överblick är inte lätt.                

Klargöra relationer och ansvar: Verksamhetens olika avdelningar har ofta olika målsättningar och krav för sin licens-

hantering. Leverantörernas olika licensmodeller gör det svårt att skaffa sig en tydlig överblick över licensernas status. För 

vissa finns det underhålls kontrakt och andra inte, vilket måste beaktas.

                                                                                                                                                                       

Systemintegration: De olika kraven ur kommersiell och teknisk synvinkel innebär ofta att licenserna hanteras i flera 

system, från traditionella pärmar i arkivet till moderna databaser med automatisk inventering. En verklig integration av 

systemen är nödvändigt och ett viktigt steg för en effektiv och framgångsrik licenshantering. I SAM/LH samlas alla licensveri-

fikationer på ett ställe.

Med SAM/LH undviks dyra över- och underlicensieringar
Licenshantering: Med SAM/LH får ni en kontinuerlig och transparent överblick över befintliga programvara licenser. 

Den ger en detaljerad överblick och inte bara för licenser, utan också för användarna av programvaror och utrustning och 

på vilka de har installerats samt visar deras förhållande till varandra och till användarna. Därigenom beaktas såväl kommersi-

ella som tekniska krav.                                                                                     

Software: SAM/LH jämför licenser (rätten att använda inköpta programvaror) och vilka licenser som används (den instal-

lerade programvara databasen) med varandra. På detta sätt upptäcks över– och underlicensiering

Systemintegration: Genom integrering av SAM/LH i NilexPlus® resurser för IT Service Management, är informationen 

tillgänglig för tex. köp eller Change Management.

Fördelar med licenshantering med SAM/LH

Legal konformitet (Compliance): SAM/LH ger en tydlig överblick över kopplingen mellan installerade licen-

ser och vilka licenser som används och ger därmed ett effektivt hjälpmedel för att säkerställa en korrekt licensiering.                                                                                       

Kostnadsoptimering: Med SAM/LH är det lätt att hitta dyra överlicensieringar och säkerställa en effektiv användning av 

det befintliga licens beståndet

Anskaffning/Budgetplanering: Planering av nya licensförvärv underlättas tack vare en tydlig inventerings dkumentation.                                                               

God redovisningssed: Tack vare den detaljerade licens informationen i SAM/LH kan kontrollern snabbt och full-

ständigt få tillgång till licenser och andra IT-inventarier.                                                                                                                 

IT Service Support: Genom integrering av licenshantering i NilexPlus® finns det information om licenshantering och 

inventarier tillgängliga för processer inom IT Service Management.


