CRAYON CASE STUDY

Microsoftin CSP-tuotteet kätevästi Crayonin Cloud-iQ-portaalista
Crayon on Gasumin ohjelmistokumppani niin lisenssihankintojen kuin
asiantuntijapalveluiden osalta. Riku
Miettinen Gasumilta kertoo yhteistyöstä.
Miten yhteistyö Crayonin kanssa alkoi?
Vastaan Gasumilla lisenssienhallinnasta ja
pilvipalveluista. Työhöni kuuluu muun
muassa seurata kustannuksia ja varmistaa,
että pysymme budjeteissa. Keväällä 2017
aloitimme Crayonin kanssa Microsoftympäristön läpikäynnin ja teimme suunnitelman EA-sopimuksen uusintaa varten.
Saimme Crayonilta niin paljon parempaa
asiantuntemusta
kuin
aikaisemmilta
toimittajiltamme, että päätimme ohjata
lisenssihankinnat heille. Siirrämme ostoja
hallitusti vaiheittain Crayonille esimerkiksi
lisenssiuusintojen yhteydessä.
Cloud-iQ säästää aikaa ja vaivaa
Microsoftin Cloud Solution Provider (CSP)
on sopimusmallina joustava ja täydentää
sopivasti EA-sopimusta. Päätimme kokeilla
CSP-lisenssien hankkimista Crayonin kautta. Samalla saimme käyttöömme Crayonin
Cloud-iQ-portaalin.
Cloud-iQ on kätevä, koska voimme itse
klikkaamalla lisätä ja vähentää lisenssejä
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kulloisenkin tarpeen mukaan. Aikaisemmalta kumppanilta tilasimme lisenssit
sähköpostilla, ja välillä tuntui, että sähköpostit hukkuivat matkalla. Nyt kun
haluamme lisenssin käyttöön, niin se on
minuutissa meillä.
Toinen meille hyödyllinen Cloud-iQ:sta
löytyvä ominaisuus on laskutusprofiili.
EA:n
kautta
tilattujen
tuotteiden
kustannusten jyvittäminen tytäryhtiöille
on työlästä, ja prosessit liian raskaita
hyötyyn
nähden.
Cloud-iQ-portaalin
kautta sen sijaan tilaukset ja laskut pystytään kohdistamaan suoraan tytäryhtiöille.
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Kohti kokonaisvaltaista lisenssienhallintaa
Tavoittelemme myös kustannussäästöjä
kehittämällä sisäisiä prosesseja, että ei
ostettaisi mitään turhaa. Meillä saattaa olla
jo valmiiksi vapaita lisenssejä tai voidaan
käyttää jotain toista tuotetta. Crayonin
konsultti
auttaa
meitä
lisensointikysymyksissä, jotta asiat menevät lisenssiehtojen mukaisesti.
Pyrimme
saamaan
ohjelmistoomaisuuden hallinnan (SAM) sille tasolle,
että näkisimme ajan tasalla olevan lisenssiomaisuuden tilan ja saisimme yhteenvedon kaikista hankinnoista yhdestä
paikasta.

Gasum Oy
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen
kaasualan asiantuntija, joka yhdessä
kumppaniensa kanssa edistää kehitystä
kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tuottaja ja biohajoavien jätejakeiden käsittelijä. Gasum tuo Suomeen
maakaasua ja edistää kiertotaloutta
käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla
biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa
ja Ruotsissa.
Gasumin liikevaihto oli vuonna 2017
925 milj. euroa ja yrityksen palveluksessa
työskentelee noin 400 henkilöä.

Crayonin Cloud-iQ säästää pilvipalveluiden hallintaan käytettävää
aikaa. Portaalin avulla voit hankkia juuri oikean ja tarpeitasi vastaavan
määrän niin käyttäjäpohjaisia kuin kulutukseen perustuvia Microsoftin,
AWS:n ja IBM:n pilvipalveluita. Cloud-iQ tarjoaa lisenssiomaisuuteesi
kattavan näkymän, joka on räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden
mukaisesti.
- Reaaliaikainen pilvipalveluiden provisiointi ja käyttöönotto
- Yhteys valmistajien hallintaportaaleihin yhdestä paikasta
- Yhteenveto hankituista lisensseistä
- Pilvipalveluiden laskutus yksityiskohtaisine erittelyineen
- Kattavat raportit

www.crayon.fi - Crayon Case Study

