CRAYON CASE STUDY

Pohjantähti
Crayonin IBM-asiantuntijat auttoivat Pohjantähteä ILMT-työkalun päivittämisessä ja konfiguroinnissa. Lisäksi käytiin läpi manuaalinen raportointi ja varmistettiin, että lisenssikirjanpito
on ajan tasalla.
”Sääntöjen noudattaminen on yksi arvoistamme kaikissa lisensseissä, ja sen takia meille on
tärkeää, että myös ILMT on asennettu ja konfiguroitu oikein. Samalla varmistetaan, että työkalu tuottaa oikeaa lisenssidataa”, kertoo Pohjantähden Senior Specialist Juha Pölkki.
Varmuus lisenssidatan oikeellisuudesta

Miksi Crayon?

Meillä talossa on lisensointiosaamista,
mutta uusien asioiden opettelu vie aikaa,
jolloin resurssit ovat poissa muusta
tekemisestä. Kokeneen ja asioihin perehtyneen asiantuntijan käyttäminen ILMTprojektissa nähtiin järkeväksi, jotta saatiin
mahdollisimman hyvä lopputulos aikaiseksi.

On oikeastaan monen tekijän summa, että
päädyimme tekemään yhteistyötä juuri
Crayonin kanssa. Ammattitaitoinen myyjä
ja oikeassa kohdassa projektiin mukaan
otetut konsultit vakuuttivat osaamisellaan.
Lisäksi
olen
osallistunut
Crayonin
webinaareihin ja tapahtumiin, joten olen
sitäkin kautta saanut tietoa Crayonin
toiminnasta.

Projektin ansiosta saimme varmuuden,
että lisenssit ovat hallinnassa. Tämä oli
myös oppimisprosessi itselle. Oma osaaminen karttui, ja voimme hyödyntää
kerättyä tietoa myös jatkossa.

Työskentely Crayonin konsulttien kanssa
sujui hyvin. Kommunikointia käytiin monella tasolla, ja asioita vietiin eteenpäin
hyvässä yhteistyössä. Crayonin konsultit
myös muistuttivat ja huolehtivat aikataulujen pitävyydestä, jotta sovitut asiat
saatiin maaliin asti.
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Panostus kannattaa

Pohjantähti

Mielestäni ohjelmisto-omaisuuden hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota ehdottomasti.

Pohjantähti on paikallisesti palveleva
valtakunnallinen vakuutusyhtiö, joka
palvelee lähes 30 toimipisteessä kautta
maan ja työllistää yhteensä noin 330
vakuutusalan ammattilaista.

Toisaalta pitää varmistaa, että kaikki
lisenssit on hankittu tarvittavalle käytölle.
Toisaalta taas, ettei mitään ole hankittuna
liikaa, vaan käytössä on oikea tarpeen
mukainen määrä lisenssejä, jolloin
vältytään turhilta kustannuksilta.

Pohjantähti on tarjonnut asiantuntevaa
vakuutuspalvelua jo yli 120 vuoden ajan
kotitalouksille, maatiloille ja yrityksille.

Juha Pölkki, Senior Specialist, Pohjantähti

Mikä on IBM License Metric Tool?
IBM License Metric Tool (ILMT) on Passport Advantage (PA) -sopimuksen mukaan
pakollinen työkalu, mikäli asiakas haluaa hyödyntää lisensoinnissa virtuaalialustoja
ja säästää sitä kautta merkittävästi lisenssikustannuksissa. Jos sopimusehdot
eivät täyty PVU-metriikalla lisensoiduissa ympäristöissä, riskinä on, että audittilanteessa lisenssitarve lasketaan täyden fyysisen serverikapasiteetin pohjalta.
Pelkkä ILMT-työkalun asentaminen ei kuitenkaan riitä, vaan oleellista on varmistaa,
että se toimii ja raportoi lisenssit oikein. Jos lisensointisäännöt eivät ole hallussa,
työkalun konfigurointi voi olla haastavaa.
Crayonin IBM-asiantuntijat ovat auttaneet lukuisia asiakkaita ILMT-työkalun
asennuksessa ja konfiguroinnissa lisensointisääntöjen mukaiseksi. Projektissa
tekninen konsultti asentaa ILMT-työkalun asiakkaan ympäristöön. Tämän jälkeen
IBM:n sopimuksiin ja lisensointiin erikoistunut asiantuntija vie asiakkaan lisenssit
työkaluun lisensointisääntöjä noudattaen ja varmistaa, että työkalu toimii oikein.
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