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Programmatūras
licenču
audits

Programmatūras licenču audits ir lielisks veids, kā veikt uzņēmuma IT vides inventarizāciju un  

licenču atbilstības novērtējumu. Tas palīdzēs atklāt, kā samazināt esošās programmatūras 

izmaksas, izvēloties izdevīgāku licencēšanas veidu vai pārgrupējot nelietotās licences uz citiem 

datoriem, kā arī novērst drošības riskus, kas saistīti ar nevēlamām vai datoru drošībai 

bīstamām instalācijām, kas var apdraudēt gan darbinieku paroles, klientu, kredītkaršu u.c. 

Pakalpojums ir nepieciešams uzņēmumiem, kas:

Lejupielādējot sertificētu programmatūras inventarizācijas rīku, uzņēmuma 

datoros un IT sistēmās tiek veikta centralizēta uzstādītās programmatūras 

uzskaite, atbilstošās dokumentācijas un papildus informācijas apkopošana. 

Uzskaite

2ar mērķi identificēt neizmantotās un iztrūkstošās programmatūras licences, 

atrast potenciāli nevēlamu un novecojušu programmatūru, kā arī izvērtēt esošo 

programmatūras licencēšanas modeli un IT pārraudzības procesu uzņēmumā.

Datu analīze

3Rezultātā iegūsiet strukturētu pārskatu par uzņēmumā izmantoto programmatūru un 

to licenču stāvokli kopā ar rekomendācijām un nākamajiem soļiem, ko veikt, lai 

samazinātu IT izmaksas,  novērstu drošības un legalitātes riskus. 

Nodevums

Pakalpojuma process

Skatīt nodevuma piemēru

vēlas būt droši par programmatūras licenču juridisko atbilstību;

vēlas samazināt programmatūras izmaksas;

plāno veikt izmaiņas savā IT vidē, paplašinot to vai pārejot uz ārpakalpojumu;

gatavojas auditam.
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Iegūtā vērtība

Pakalpojuma gaitā ievāktie dati netiek nodoti trešajām pusēm.

Dati tiek ievākti izmantojot HTTPS datu savienojumu, kas 

nodrošina drošu datu apmaiņu.

Jūsu dati ir tikai Jūsu!
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SQUALIO ir programmatūras licencēšanas 

uzņēmums, kas darbojas Latvijā kopš 

1997.gada. Mūsu darbinieki ir zinošākie 

licencēšanas speciālisti savā jomā un saviem 

klientiem vienmēr spēj piedāvāt visizdevīgākos 

licencēšanas risinājumus un rast iespējas 

ietaupīt uz programmatūras iegādi.

http://squalio.com/
http://squalio.com/lv/parvaldiba


