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1. Pārskats 
Šis dokuments apraksta SQUALIO nodrošinātos pakalpojumu SAM Programmatūras 

produktiem. Šajā dokumentā aprakstītos pakalpojumus nodrošina SQUALIO atbalsta 

komanda, kas atrodas Latvijā. 

1.1. Programmatūras aktīvu pārvaldība 
Programmatūras aktīvu pārvaldība (SAM) ir nozares labākā prakse, kas palīdz kontrolēt 

izmaksas un optimizēt programmatūras ieguldījumus visā organizācijā, un visos tās 

dzīves ciklos.   Pilnībā īstenotā SAM var palīdzēt Jums samazināt izmaksas, uzlabot 

drošību un atbilstību, un paredzēt nākotnes programmatūras vajadzības. 

1.2. Pārvaldītie pakalpojumi  
SQUALIO pakalpojumi ietver sākotnējo SAM Programmatūras produktu ieviešanu un 

vairāku izvēles SAM pakalpojumu ieviešanu, piemēram Semināri un Atbalsts.  

 

1.Tabula SAM Programmatūras pārvaldītie pakalpojumi 

Pakalpojuma 

veids 

Saturs 

Ieviešana Tehniskā ieviešana  

Līdzekļa izvietošana 

Darba instrukcijas 

Semināri 

 

SAM Stratēģiskās plānošanas seminārs 

Produkta pielāgošanas seminārs 

Licences optimizēšanas seminārs 

Licencēšanas apmācības seminārs 

Programmatūras dzīves cikla seminārs 

Lietotāju apmācības seminārs 

Administratoru apmācības seminārs 

GDPR seminārs 

Atbalsta 

pakalpojumi 

 

Lietotāju atbalsts  

Ievades Licencēšanas krātuves dati 

Papildinātas atskaites izveide 

Papildu Brīdinājuma konfigurācija 

Papildu skenēšanas līdzekļa konfigurācija   

Administratīvo uzdevumu izpilde platformā 

Uzlabota integrācija 

Piešķirts resurss 

 

  



 

2. Ieviešana  
 

2.1. Piegādes process 
 

Ieviešanas pakalpojuma darbi seko šādā secībā: 

 
 

Programmatūras produktu var izveidot 2 dažādos veidos, atkarībā no veida, kā tika 

iegūtas licences. 

1. Telpās. Šī opcija nozīmē, ka Programmatūras lietošanas serveris un datu bāze ir 

uzstādīta un atrodas Klienta lokālajā infrastruktūrā. Šim scenārijam 

nepieciešami papildus tehniskie un programmatūras resursi, kas būtu 

jāiegādājas Klientam; 

2. Mākonis. Šī opcija nozīmē to, ka Programmatūras aplikācijas serveris un datu 

bāze atrodas SQUALIO kontrolētā datu centrā Azure, un Klientam ir pieeja tikai 

datiem Tīkla portālā.  

 

 

2.2. Piegādes darbības 
Ieviešanas darbības sastāv no dažādiem uzdevumiem, kas aprakstīti sekojošā tabulā. 

 

2.Tabula Ieviešanas darbības 

Nr. Uzdevuma 

nosaukums 

Apraksts 

1.  Servera 

sagatavošan

a 

1. Servera sagatavošana saskaņā ar produkta Sistēmas Prasībām 

2. Datu bāzes instances sagatavošana 

3. Tehniskā pakalpojuma lietotāja sagatavošana 

4. SSL sertifikāta uzstādīšana 

5. Attālinātās piekļuves sagatavošana 

2.  Ugunsmūra 

konfigurācija 

1. Iekšējā Ugunsmūra konfigurācija 

2. Ārējā Ugunsmūra konfigurācija 

3.  Servera 

uzstādīšana 

un 

konfigurācija 

1. Windows Servera konfigurācija 

2. IIS konfigurācija 

3. Datu bāzes izveidošana un konfigurācija 

4. servera produkta uzstādīšana 

5. servera produkta konfigurēšana 

6. Programmatūras pieejas un pielietošanas tests 

4.  Aģenta 

konfigurācija 

Inventāra aģenta konfigurācija atšķirīgām Operēšanas sistēmām 

5.  Testēšana 1. Pieejas sagatavošana un lietotāja izveidošana 

2. Aģenta uzstādīšana uz testa datora (-iem) 

6.  Līdzekļa izviet

ošana 

Inventāra aģenta izvietošana gala datoros. 

7.  Darba 

instrukcijas 

Tiks nodrošināta dokumentācija 

 

 

3. Semināri un apmācības 
SQUALIO organizē seminārus, kuros tiek stāstīts par kādu no minētajām tēmām. 

Semināra laikā SQUALIO nodrošina labākās prakses informāciju, materiālus un 

Tehniskā 
ieviešana

Aģenta 
izvietošana

Darba 
instrukcijas



 

apmācību, palīdzot Klientam sasniegt stratēģiskos mērķus, kas ir saistīti ar 

Programmatūras Līdzekļu Pārvaldību. Katra semināra rezultātā tiek izveidots 

individuālais darbību plāns. 

 

Semināru tēmu un aprakstu saraksts: 

3.Tabula Semināra apraksts 

Nr. Semināra 

nosaukums 

Apraksts 

1.  SAM Stratēģiskās 

plānošanas 

seminārs 

SQUALIO palīdz Klientam izstrādāt individuālo stratēģijas plānu, 

pamatojoties uz Klienta SAM mērķiem.  

Semināra laikā SQUALIO: 

• Prezentēs labākās prakses SAM ieviešanai uzņēmuma 

iekšējai lietošanai; 

• Pārrunās mērķus, kurus būtu jāsasniedz; 

• Sniegs informāciju par Programmatūras tehniskajām 

iespējām. 

Semināra beigās tiks noteikts mērķis, un izveidots augsta līmeņa 

darbību plāns nākamajam 12 mēnešu periodam, ar uzdevumiem un 

procedūrām, kas būtu jāievieš.  

2.  Produkta 

pielāgošanas 

seminārs 

SQUALIO apkopo informāciju no Klienta par uzņēmējdarbības 

vajadzībām un Produkta pielāgojumiem.  

SQUALIO nodrošina produkta tehnisko sesiju, kuras laikā: 

• Pārrunās mērķus, kurus būtu jāsasniedz; 

• Prezentē iespējamos Produkta pielāgošanas scenārijus un 

tehnisko raksturojumu. 

Semināra rezultāts ir augsta līmeņa darbību plāns produkta 

pielāgošanai.   

3.  Licences 

optimizēšanas 

seminārs 

SQUALIO prezentēs izpilddirektora pārskatu par Klientu licences 

pozīcijām, pamatojoties uz Licences Pārvaldnieka datiem un 

aktuālajiem programmatūras lietošanas datiem. 

Semināra laikā SQUALIO nodrošina: 

• licencēšanas ieteikumus, lai optimizētu esošos līgumus; 

• ieteikumus licencēšanas problēmu risināšanā; 

• licencēšanas scenāriju salīdzināšanu. 

Semināra rezultāts ir augsta līmeņa darbību plāns un 

rekomendācijas. 

4.  Licencēšanas 

apmācības 

seminārs 

SQUALIO nodrošina licencēšanas apmācības sesiju Klienta 

darbiniekiem. Semināra laikā SQUALIO:  

• Skaidro vispārējos programmatūras licencēšanas 

noteikumus;  

• Galvenā piegādātāja licencēšana, pamatojoties uz 

produktiem, ko lieto Klients; 

• Labākā Licences Pārvaldības prakse Licences Pārvaldniekā 

Semināra rezultāts ir licencēšanas prezentācijas materiāli un labākās 

prakses vadlīnijas. 

5.  Programmatūras 

dzīves cikla 

seminārs 

SQUALIO konsultē Klientu par programmatūras dzīves cikla 

pārvaldību.  

Semināra laikā SQUALIO: 

• Prezentē labāko praksi Programmatūras dzīves cikla 

pārvaldīšanai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, 

piemēram, ISO un ITIL; 

• Pārrunās mērķus, kurus būtu jāsasniedz; 

• Sniegs informāciju par Programmatūras tehniskajām 

iespējām. 

• Palīdzēs aizpildīt programmas dzīves cikla politikas paraugu; 

Semināra rezultāts ir augsta līmeņa darbību plāns programmatūras 

dzīves cikla pārvaldībai. Aizpildīja programmatūras dzīves cikla 

politikas paraugu. 



 

6.  Lietotāju 

apmācības 

seminārs 

SQUALIO nodrošina padziļinātu apmācības sesiju par Licences 

Pārvaldnieka lietošanu. Semināra laikā SQUALIO: 

• Demonstrēs Licences Pārvaldnieka portālu; 

• Brīdinājumu un informācijas paneļa lietošana; 

• Atskaites izveidošana, pielāgošana un plānošana; 

• Licences un līguma pārvaldība; 

• Licencēšanas scenārija atspoguļošana. 

Apmācības rezultāts ir Klienta darbinieku izglītošana. 

7.  Administratoru 

apmācības 

seminārs 

SQUALIO nodrošina padziļinātu apmācības sesiju par moduļa 

administrēšanu. Semināra laikā SQUALIO: 

• produkta arhitektūra; 

• Administratora paneļa demonstrēšana; 

• Konfigurācijas iespējas; 

• Inventāra administrēšana; 

• Licences Pārvaldnieka administrēšana; 

• Integrācijas Savienotāju administrēšana.  

Apmācības rezultāts ir Klienta darbinieku izglītošana. 

8.  GDPR seminārs SQUALIO nodrošina apmācības sesiju par GDPR moduļa lietošanu un 

iespējām. Semināra laikā SQUALIO: 

• Demonstrēs pieejamās GDPR atskaites; 

• Pārrunās mērķus, kurus būtu jāsasniedz; 

• Licences Pārvaldnieka izmantošana, lai atbalstītu GDPR 

funkciju. 

Semināra rezultāts ir augsta līmeņa darbību plāns GDPR funkcijas 

lietošanai un atbalstam. 

4. Atbalsta pakalpojumi 
Klients var pieprasīt jebkuru no minētajiem pakalpojumiem, izmantojot atbalsta e-

pastu. Par visiem atbalsta pakalpojumu darbiem ir jāmaksā stundas likmi, kas noteikta 

līgumā starp Klientu un SQUALIO.  

4.Tabula Atbalsta apraksts 

Nr. Pakalpojuma 

nosaukums 

Apraksts 

1.  Lietotāju atbalsts Atbalsta pakalpojumi Licences Pārvaldnieka lietotājam.  

Lietotāja atbalsta centrā Klients var lūgt papildus informāciju, 

pieprasīt dokumentāciju, lūgt jebkādas sistēmas konfigurācijas 

izmaiņas, pieprasīt jaunas portāla lietotāja lomas, atiestatīt paroles, 

mainīt organizācijas struktūru, mainīt programmatūras iestatījumus, 

pieprasīt lokālās aplikācijas atpazīšanu, radīt notikumus, saņemt 

problēmsituāciju risināšanas ieteikumus. 

2.  Uzlabota 

integrācija 

Konsultācijas uzstāda Programmatūras integrāciju ar 3. puses 

sistēmu, kurai nav ārpuskastes savienotāja.  

Pakalpojuma laikā SQUALIO var palīdzēt noteikt atbalstīto datu 

eksportēšanas formātu, uzrakstīt pielāgotu PowerShell vai citu 

skriptu, lai iegūtu datus no gala sistēmas, uzstādīt automatizētos 

datu importēšanas plānus, izveidot automatizētu datu 

eksportēšanu, izmantojot iekārtas vai API, un citus saistītus 

uzdevumus. 

3.  Ievades 

Licencēšanas 

krātuves dati 

Konsultācijas par programmatūras licences iepirkumu datu 

ievietošanu Licences Pārvaldniekā.  

Pakalpojuma laikā SQUALIO var apstiprināt to, vai ir pareizi ievadīti 

licences un līguma dati, un to, ka visi licences nozīmējumi ir pareizi, 

pievienot jaunus līgumus un licences Pārvaldnieka sistēmā, 

pamatojoties uz Klienta sniegto informāciju, un citus saistītus 

uzdevumus. 

4.  Papildinātas 

atskaites izveide 

Konsultācijas par to, kā izveidot pielāgotas atskaites Licences 

Pārvaldniekā.  

Pakalpojuma laikā SQUALIO var palīdzēt izveidot pielāgotu atskaiti 

tīkla portāla iekšienē, uzrakstīt pielāgotu SQL pieprasījumu Licences 

Pārvaldnieka datu bāzē, un citus saistītus uzdevumus. 



 

5.  Papildu 

Brīdinājuma 

konfigurācija 

Konsultācijas par to, kā uzstādīt pielāgotus brīdinājumus Licences 

Pārvaldniekā.  

Pakalpojuma laikā SQUALIO var palīdzēt noteikt brīdinājumus, 

piegādes metodi, mainīt paziņojumus, plānotās atskaites, un veikt 

citus saistītus uzdevumus. 

6.  Papildu 

skenēšanas 

līdzekļa 

konfigurācija   

Konsultācijas par skenēšanas aģentu konfigurāciju. 

Pakalpojuma laikā SQUALIO var palīdzēt mainīt aģenta 

konfigurācijas visām operēšanas sistēmām, nodrošināt aģentus ar 

jaunām konfigurācijām. 

7.  Piešķirts resurss Pakalpojuma līguma ietvaros SQUALIO var piešķirt konsultantu, kurš 

uzrauga Produkta ieviešanas darbības un atbalsta pakalpojuma 

piegādi. Konsultants veic sekojošus uzdevumus: 

• Vadīt periodiskas tikšanās starp Klientu un SQUALIO 

pakalpojuma nodrošināšanas komandu; 

• Pievēršas Klienta, SQUALIO jautājumiem; 

• Uzrauga SQUALIO savlaicīgu un kvalitatīvu pakalpojuma 

piegādi; 

• Nodrošina ērtu produkta ieviešanu. 

5. Pieejamības laiks 
Lokālās Programmatūras versijas pieejamība ir atkarīga no Klienta specifiskajām 

apkopes periodu konfigurācijām.  

 

Programmatūras Mākoņa versija ir pieejama 24/7, ar ikdienas datu atjaunošanu ik pēc 

2 stundām naktī un tehniskajiem apkopes periodiem ar iepriekšēju Klienta brīdinājumu.  

 

Visi SQUALIO pakalpojumi, ko nodrošina atbalsta komanda, ir pieejami parastajā 

darba laikā, no 9:00 līdz 18:00 EEST.  

6. Problēmas rašanās 
Problēmas risināšanas secība saskaņā ar SQUALIO pakalpojumu ir sekojoša: 

 

1.Līmenis SQUALIO Atbalsta komanda sam-support@squalio.com vai nozīmētais 

SQUALIO SAM Konsultants. 

2.Līmenis SQUALIO SAM Komandas vadība 

3.Līmenis SQUALIO Galvenais projektu vadītājs 

7. Pieprasījums 
Pastāvošā līguma ietvaros Jūs varat pieteikties visiem SQUALIO pakalpojumiem, nosūtot 

e-pastu uz sam-support@squalio.com.   

8. Līguma izbeigšana 
Pēc pakalpojuma izbeigšanas, pieeja Programmatūrai ir ierobežota, un klientam ir 

jādzēš vai jāveic atinstalēšana visām Programmatūras komponentēm, piemēram, 

Inventāra Aģentus no visām Klienta datoru sistēmām. 
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