
PŘÍPADOVÁ STUDIE 
Automatizovanou správou softwarového majetku optimalizuje ŠKODA 
AUTO náklady na licence a zajišťuje dodržování licenčních podmínek 

Potřeba zákazníka

Správa softwarového majetku (Software Asset 
Management, SAM) byla ve společnosti ŠKODA 
AUTO založena na výstupech z několika systémů. 
Vytváření přehledů o stavu licencí se neobešlo bez 
rutinní manuální práce a rozpoznávání jednotlivých 
softwarových produktů. Nyní zákazník získal lepší přehled 
o používaném softwaru a je pro něj snazší optimalizovat 
a plánovat další investice do softwaru.

O společnosti ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO a.s. je největší výrobce automobilů 
v České republice. Sídlo společnosti a největší výrobní 
závod se nachází v Mladé Boleslavi, další české výrobní 
závody ŠKODA AUTO jsou v Kvasinách a ve Vrchlabí. 
Od roku 1991 je ŠKODA AUTO součástí koncernu 
Volkswagen. Podle tržeb je ŠKODA AUTO dlouhodobě 
největší českou firmou, největším českým exportérem 
a jedním z největších českých zaměstnavatelů.

 › Instituce: ŠKODA AUTO a.s.

 › Webové stránky: www.skoda-auto.cz

 › Působnost: Česká republika

 › Odvětví: Automobilový průmysl

„ŠKODA AUTO si své 
dodavatele velmi pečlivě 
vybírá a prověřuje. Pro 
SoftwareONE rozhodly
dlouholeté zkušenosti 
s analýzou softwarového 
prostředí i s nástroji na správu 
softwarového majetku. Uvítali 
jsme také lokální podporu 
během všech fází projektu 
a expertní znalosti specialistů 
SoftwareONE v oblasti 
licencování softwaru.“ 

Ing. Gabriela Bázlerová, FIG – IT-Governance 
a řízení servisu ve společnosti ŠKODA AUTO
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Projekt probíhal v následujících fázích:

1. Návrh architektury řešení SAM

 › Analýza současného stavu

 › Příprava instalační dokumentace 
a administračních i uživatelských příruček

2. Instalace serverových komponent

 › Napojení na externí zdroje dat 

 › Nastavení přístupových oprávnění pro uživatele

 › Základní zaškolení uživatelů

 › Vybudování testovacího prostředí

3. Nasazení Flexera FlexNet Manager Suite

 › Integrace s řešením Flexera ve skupině 
Volkswagen

 › Vložení nabývacích dokladů 

 › Provedení kontroly dodržování licenčních 
podmínek

 › Průběžné zaškolování uživatelů

Výzvy projektu 
 › Jedinečný projekt svého druhu v ČR – s ohledem na velikost zákazníka a rozsah realizace

 ›  Vysoké požadavky na úroveň zabezpečení a detailní dokumentaci

 ›  Trvalý dohled administrátorů zákazníka a záznam veškerých činností v jeho prostředí

Řešení SoftwareONE

Společnost SoftwareONE pomohla s nasazením SAM nástroje Flexera FlexNet Manager Suite 
v prostředí ŠKODA AUTO a automatizací rutinních činností SAM. Nové řešení správy softwarového 
majetku automaticky sleduje provozovaný software a kontroluje jeho licencování dle licenčních 
podmínek vydavatele. Z důvodu maximální úrovně zabezpečení má IT prostředí společnosti ŠKODA 
AUTO celou řadu omezení, se kterými se bylo nutné během implementace nového SAM nástroje 
a souvisejících komponent vypořádat. Celý projekt probíhal pod pečlivým dohledem IT specialistů 
ŠKODA AUTO a pro společnost byla vytvořena rovněž kompletní instalační dokumentace včetně 
administračních a uživatelských příruček.  
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Přínosy pro zákazníka 

01 Snížení počtu a náročnosti manuálních 
operací při správě softwarového majetku

02 Kontinuální přehled o provozovaném  
softwaru a stavu souvisejících licencí

03 Automatizace správy  
softwarového majetku

04 Sledování skutečného využívání softwaru 
a související optimalizace nákladů na licence

„SAM nástroj Flexera nám usnadnil procesy správy softwarového 
majetku a porovnávání instalací s pořízenými licencemi. S lepším 
přehledem o skutečně využívaném softwaru se nám navíc daří 
optimalizovat náklady na nově pořizované licence.“

Veronika Sasková, FIG – IT Risk and License Management ve společnosti ŠKODA AUTO

Naše služby

Microsoft Advisory Services

Microsoft Advisory Services představuje službu 
zaměřenou na optimalizaci investic, zmírnění rizik 
a zjednodušení správy softwarových licencí  
Microsoft ve vaší organizaci. Díky této službě získáte 
kontrolu nad investicemi do produktů Microsoft, 
uspoříte finanční prostředky, efektivně využijete již  
vložené náklady a zároveň najdete cestu  
k řízení budoucích výdajů.

SLM as a Service

SLM as a Service představuje kontinuální službu 
zaměřenou na efektivní řízení životního cyklu softwaru 
ve vaší organizaci. Díky této službě ochráníte vaši 
organizaci před právní hrozbou, dosáhnete snížení 
nákladů do IT prostředí a získáte kontinuální přehled 
nad vašimi SAM aktivy v podobě centrálního bodu 
provozu vašeho IT prostředí (zahrnujícího informace 
o softwaru, hardwaru, uživatelích, licencích či službách).

SoftwareONE je nezávislá globální společnost se švýcarskými 
kořeny působící již od roku 1985 na trhu technologických řešení 
jako lídr inovací ve službách správy softwarového portfolia klientů, 
licencování softwaru a cloudových řešení a služeb. Zastupujeme 
výrobce softwaru, kteří jsou špičkami ve svém oboru, a zajišťujeme 
odbornou obchodní, konzultační a technologickou podporu svým 
zákazníkům díky více než 8 300 odborníkům v 90 zemích světa. 

SoftwareONE Czech Republic s.r.o.
Vyskočilova 1410/1
140 00 Praha 4

T: +420 241 405 297
E: info.cz@softwareone.com
W: www.softwareone.cz

  KONTAKTUJTE NÁS
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