SOFTWARECENTRAL

LICENS MODUL
Vigtige fordele og funktioner
ved brug af SoftwareCentral

SoftwareCentrals licensmodul sikrer at I altid er korrekt
licenseret og kan endda finde ubenyttede softwarelicenser
BRUGER I UNØDVENDIGE PENGE PÅ
SOFTWARELICENSER?

Få fuld kontrol over jeres licenser med
License Control og License Harvesting

Det er en omkostningstung og tidskrævende
opgave for alle virksomheder, at være compliant
og undgå overforbrug af softwarelicenser.

Med License Control får I omfattende oversigter
over, hvordan softwarelicenser bliver brugt i hele
organisationen. SoftwareCentral sporer licenser til
at give en hurtig respons på eventuelle noncompliance situationer og kan blokere udrulning
af applikationer baseret på dine indstillinger og
udvælgelseskriterier.

Det er vanskeligt at sikre, at alle
softwareinstallationer har den rette licens. Det er
svært at spore og afinstallere ubenyttet software.

Licens Modul

Blokerer automatisk
installationer når der
ikke er flere licenser
Korrekt licenseret

Saml flere produkter og
versioner under en licens
Spar penge

Det er en kompleks opgave at købe det helt
rette antal softwarelicenser. Hvis du har for få
licenser, risikerer du bøder, kontroller og ekstra
omkostninger. Det er også en meget almindelig
udfordring for virksomheder, at der bruges penge
licenser der ikke benyttes.

License harvesting kan automatisk afinstallere
software, der ikke er brugt i en periode hos en
bruger. Dermed kan licensen benyttes af andre
brugere. Således kan I effektivt genbruge de
licenser, som I allerede har købt, og undgå
yderligere omkostninger.
Bloker installationer

•

Det er vanskeligt at sikre, at alle
softwareinstallationer har den rette licens.

•

Det er svært at spore og afinstallere ubenyttet
software.

•

Det er nødvendigt for virksomheder, at holde
licensomkostninger på et minimum.

Modulet giver automatisk
besked inden, at I løber tør
for licenser

SoftwareCentral overvåger jeres licenser, advarer
om overskridelser og kan blokere for yderligere
installationer indtil der er frie licenser.

License Harvesting kan
automatisk afinstallere
ubrugt software

Book en personlig demo og
hør meget mere om
SoftwareCentral Licens Modul

BOOK DEMO
Bliv adviseret

