
UPPNÅ BEREDSKAP FÖR IBM-REVISIONER 
OCH MINSKA ÖVERSPENDERINGEN FÖR IT 
Som IBM-kund är du enligt avtalet skyldig att använda 
IBM License Metric Tool (ILMT) för att:

 › Uppfylla IBM:s efterlevnadskrav för sub-capacity-
licenser vid virtualisering

 › Upprätthålla en korrekt inventering av ägd och 
berättigad IBM-programvara

 › Fastställa den totala användningen av IBM-
programvara

En effektiv ILMT-implementering ser till att IT-
budgeten inte går åt till onödiga mjukvarulicenser. 
Den gör att du bara betalar för den logiska eller 
virtuella kapacitet som faktiskt används, vilket 
ger besparingar på licenskostnaderna genom att 
kostnaden för outnyttjad eller underutnyttjad fysisk 
kapacitet elimineras.

SoftwareONE ILMT-tjänster hjälper dig att effektivt 
planera, utforma, distribuera och hantera verktyget. 
Dessutom tillhandahåller vi de heltäckande strategier 
som behövs för att optimera och underhålla ILMT-
miljön. Våra specialister kan ge rekommendationer 
för att se till att du kan utnyttja verktygets 
inventeringsfunktioner optimalt och minska 
licenskostnaderna genom bättre förståelse om dina 
PVU- och RVU-licenser.

FÖRDELAR MED SOFTWAREONE ILMT
Våra specialister är IBM-certifierade med många års 
erfarenhet. Vi säkerställer att din ILMT-miljö levererar 
vad som krävs:

 › Djupgående kunskaper om IBM:s 
programvarulicenser för att kunna dra nytta av 
ILMT-funktionerna

 › Optimering av ILMT genom SoftwareONEs bästa 
praxis och strategier för att minska kostnaderna

 › Analys av revisionsrapporter och 
rekommendationer för dra maximal nytta av dina 
PVU/RVU-licensrättigheter

 › Hjälp att upprätthålla en uppdaterad inventering av 
IBM-programvara

IBM LICENSE METRIC TOOL-TJÄNSTER

Uppfyll avtals- och licensieringskraven, hantera risker och minska 
kostnaderna genom att optimera dina PVU- och RVU-licensrättigheter

Funktioner i IBM License Metric Tool

Vår mångåriga IBM-
kunskap och expertis ger 
dig insikter för effektiv 
implementering och 
migrering av licenser.
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TEKNISK IMPLEMENTERING AV ILMT

ILMT-OPTIMERING

HÄLSOKONTROLL AV ILMT

MICROSOFTS MANAGERADE TJÄNSTER
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IBM LICENSE METRIC TOOL-TJÄNSTER
Vi erbjuder en skräddarsydd och komplett ILMT-strategi

SoftwareONE är en ledande global leverantör av helhetslösningar för molnbaserad teknologi och mjukvara. 
Med en teknologidriven tjänsteportfölj möjliggör vi för företag att utveckla och implementera strategier för 
kommersiell, teknisk och digital transformation. Detta är möjligt genom modernisering av applikationer och 
migrering av resurser till molnet, parallellt med managering och optimering av programvaror och licenser.

Alla våra tjänsteerbjudanden är anslutna till vår egenutvecklade digitala plattform PyraCloud som ger kunderna 
intelligenta, datadrivna insikter. Med 8 300 anställda och möjlighet till försäljning och leverans i 90 länder, förser 
vi 65 000 företagskunder med molntjänster och mjukvarulösningar från fler än 7 500 tillverkare. SoftwareONEs 
huvudkontor ligger i Stans, Schweiz och våra aktier (SWON) är noterade på SIX Swiss Exchange. I Sverige finns vi i 
Kista utanför Stockholm, där vi idag är drygt 30 medarbetare.

 › Vårt team utformar och implementerar 
en ILMT-miljö samt säkerställer att PVU-
revisionsrapportering i enlighet med IBM:s 
avtalskrav för sub-capacity finns på plats

 › Uppsättning och optimering av PVU-
revisionsrapportering

 › Vårt team åtgärdar upptäckta problem och 
optimerar era ILMT-instanser

 › Uppsättning och konfiguration av PVU-
revisionsrapportering

 › Rekommendationer och vägledning för fortsatt 
underhåll av era ILMT-instanser

 › Vårt team utvärderar era ILMT-instanser och 
ger råd om deras hälsostatus tillsammans med 
rekommendationer

 › Granskning och analys av infrastruktur, 
agenttäckning, VM Manager-anslutningar och 
programvarukatalog

 › Utvärdering av processen för PVU- 
revisionsrapportering och -konfigurering

 › Vårt team tillahandahåller löpande, proaktivt 
underhåll och optimering av era ILMT-instanser

 › Vi felsöker anslutningsproblem för agenter och 
datakällor

 › Säkerställer korrekt installation, konfiguration och 
skapande av PVU-revisionsrapportering

Varför SoftwareONE?


