CASE STUDIES

– Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji
– Audyt wewnętrzny dla małej firmy
– Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub audytorską
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CASE STUDY – Audyt legalności oprogramowania dla dużej organizacji
Doświadczenia naszych audytorów sprawiły, że w jednym rozwiązaniu ujęto zarówno audyty wewnętrzne, jak
i zewnętrzne. Umożliwiono Użytkownikowi również przeprowadzanie audytów certyfikowanych przez głównych
producentów oprogramowania, w tym również certyfikacje on-line.
Łukasz Gabryś, audytor wiodący w Grupie BTC
Grupa docelowa: Duża organizacja
Liczba komputerów: 150
CELE:




doprowadzenie do pełnego stanu legalności wszystkich zasobów IT
stały monitoring zasobów pod kątem legalności oprogramowania
stworzenie strategii zarządzania zasobami

ROZWIĄZANIA:
1. Rejestracja, ściągnięcie agenta na komputery.
2. Wybór audytu wewnętrznego – automatycznie wygenerowany raport informuje o posiadanym oprogramowaniu i plikach na wszystkich komputerach oraz stanie legalności.
3. Porównanie danych z raportu z posiadaną dokumentacją. Dopisanie licencji posiadanych w dokumentacji.
4. Likwidacja programów bez licencji, które nie są niezbędne.
5. Likwidacja programów licencjonowanych, których licencje się kończą, a nie są niezbędne.
6. Przesunięcie licencji z komputerów pracowników, którzy z nich nie korzystają na komputery pracowników,
którzy powinni z nich korzystać.
7. Cykl konsultacji z profesjonalnym audytorem, który rekomenduje rozwiązania potrzebne do stworzenia strategii legalności w danej firmie przez komunikatory internetowe.
8. Proste w obsłudze łączenie się z Microauditem z każdego miejsca na świecie w celu kontrolowania zasobów
IT.
KOSZT NETTO:
Audyt (miesiąc)
495zł
10 konsultacji
200zł
_________________________________________
Łącznie:
695zł
W celu stałego monitorowania zasobów kwotę 695 zł należy pomnożyć przez 12 miesięcy.
Usługę można włączyć i wyłączyć w dowolnym czasie. Zawsze przy dodatkowej opłacie za 20zł/h można skorzystać
z pomocy eksperta poprzez konsultację telefoniczną, mailową lub przeprowadzoną poprzez komunikatory
internetowe.
EFEKT:







osiągnięcie pełnej wiedzy na temat posiadanych zasobów IT i ich legalności
wygenerowanie oszczędności po przesunięciu i usunięciu nieużywanych licencji
zaplanowanie polityki zarządzania zasobami IT
możliwość ciągłego monitorowania zasobów z dowolnego miejsca w dowolnym czasie
pewność, że nie grożą firmie żadne kary za posiadanie nielegalnego oprogramowania
wizerunek firmy legalnej, wyznającej wartości Społecznej odpowiedzialności biznesu.
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CASE STUDY – Audyt wewnętrzny dla małej firmy
Dzięki dostępowi do wiedzy ekspertów oraz możliwości analizy danych z dowolnego miejsca, Użytkownik będzie miał
pewność, jakie oprogramowanie znajduje się w Jego firmie, a tym samym, czy jest ono w pełni legalne.
Łukasz Gabryś, audytor wiodący w Grupie BTC
Grupa docelowa: Mała firma
Liczba komputerów: 25
CELE:




wygenerowanie oszczędności na zakup nowych licencji
doprowadzenie do pełnego stanu legalności wszystkich zasobów IT
stworzenie strategii zarządzania zasobami

ROZWIĄZANIA:
1. Rejestracja, ściągnięcie agenta na komputery
2. Użycie kreatora audytów, który podpowiada, który audyt jest najbardziej odpowiedny dla firmy
3. Wybór audytu wewnętrznego – automatycznie wygenerowany raport informujący o posiadanym oprogramowaniu i plikach na wszystkich komputerach oraz stanie legalności.
4. Porównanie danych z raportu z posiadaną dokumentacją. Dopisanie licencji posiadanych w dokumentacji.
5. Likwidacja programów bez licencji, które nie są niezbędne.
6. Likwidacja programów licencjonowanych, których licencje się kończą, a nie są niezbędne.
7. Przesunięcie licencji z komputerów pracowników, którzy z nich nie korzystają na komputery pracowników,
którzy powinni z nich korzystać.
8. Konsultacja z profesjonalnym audytorem, który rekomenduje rozwiązania potrzebne do stworzenia strategii
legalności w danej firmie przez komunikatory internetowe.
KOSZT NETTO:
Audyt (miesiąc)
97,5zł
2 konsultacje
40zł
___________________________________
Łącznie:
137,5zł
Usługa jest aktywna przez miesiąc. W przypadku chęci monitorowania zasobów IT na bieżąco przez cały rok należy
koszt audytu pomnożyć przez 12 miesięcy.
EFEKT:







osiągnięcie pełnej wiedzy na temat posiadanych zasobów IT
pewność, że wszystkie zasoby IT w firmie są w pełni legalne
wygenerowanie oszczędności po przesunięciu i usunięciu nieużywanych licencji
zaplanowanie polityki zarządzania zasobami IT
możliwość ciągłego monitorowania zasobów
pewność, że nie grożą firmie żadne kary za posiadanie nielegalnego oprogramowania
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CASE STUDY – Audyt zewnętrzny wykonany przez firmę informatyczną lub
audytorską
Microaudit zaprogramowany został w taki sposób, by mogły z niego korzystać firmy audytorskie oraz inne firmy IT,
które mają możliwość wprowadzenia do swojej oferty usługi audytu legalności oprogramowania. Wieloletnie
doświadczenia naszych audytorów umożliwienie stworzenie systemu, który w efektywny sposób pomoże
przeprowadzać inwentaryzację sprzętu i oprogramowania u Klientów z każdego miejsca na świecie i w dowolnym
czasie. W ten sposób firma generuje oszczędności związane z czasem obsługiwania Klienta, nakładem pracy oraz
wszystkimi kosztami operacyjnymi.
Emilia Marczuk, Prezes Mikroaudyt Sp. z o.o.
Grupa docelowa: Firma informatyczna / outsourcing usług informatycznych
Klient końcowy: firma lub instytucja
Liczba komputerów: 25
Czas trwania usługi: 12 miesięcy
Zakres usługi: audyt sprzętu, oprogramowania i multimediów + 3 konsultacje eksperta
Budżet: 1230 zł
CELE:








przeprowadzenie audytu oprogramowania i inwentaryzacji sprzętu bez konieczności
specjalistycznego oprogramowania
bieżący monitoring zasobów IT
dostarczenie Klientowi cyklicznych, profesjonalnych raportów z rzetelnym wynikiem audytu
fachowe doradztwo w zakresie naprawy stanu legalności oprogramowania
opracowanie polityki zarządzania oprogramowaniem
wygenerowanie oszczędności na zakup nowych licencji
na życzenie Klienta certyfikacja wybranego producenta

zakupu

ROZWIĄZANIA:
1. rejestracja na portalu Microaudit oraz instalacja agenta, który skanuje komputery
2. wybór audytu zewnętrznego
3. określenie czasu świadczenia e-usługi i kosztów
4. automatyczna i szczegółowa identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
5. inwentaryzacja sprzętu i rejestracja atrybutów legalności oprogramowania
6. szczegółowe raporty ułatwiające interpretacje wyników audytu
7. wsparcie merytoryczne eksperta w procesie naprawy legalności i opracowania polityki zarządzania
oprogramowaniem
8. możliwość przeprowadzenia audytu certyfikowanego wybranego producenta oprogramowania
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KOSZT NETTO:
Bieżący audyt - e-usługa świadczona przez 12 m-cy
Cena: 97,5 zł miesięcznie + 60 zł za 3 konsultacje
Opłata dodatkowa za certyfikację.
EFEKT:







optymalizacja kosztów audytu infrastruktury IT
minimalizacja nakładu czasu pracy
dostęp do najnowocześniejszej technologii
dostarczenie Klientowi rzetelnego wyniku audytu
wysoka jakość wykonania usługi
przystosowanie zakresu i wykorzystania e-usługi do posiadanego budżetu
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