
O Snow License Manager é uma 
solução multiplataforma altamente 
escalável de otimização de licença 
de software que possibilita às 
organizações reduzir os custos e 
os riscos de software em toda a 
propriedade de TI.

Snow Licence Manager



O Snow License Manager permite às organizações em todo o mundo otimizar seu licenciamento de software, 
fornecendo visibilidade total do uso e dos direitos de software para reduzir custos e minimizar os riscos de 
conformidade para todos os fornecedores de software comercial.
 
A solução combina reconhecimento preciso de qual software está em uso na rede com a capacidade de reconciliar 
esses dados dinamicamente com relação aos direitos de licença da organização.
 
O Snow License Manager constitui o núcleo de um portfólio de SAM integrado em escala corporativa que possibilita 
às equipes de SAM e às partes interessadas do negócio gerenciarem o licenciamento de software em todas as 
plataformas: computador, datacenter, dispositivos móveis e nuvem.

Os painéis de gerenciamento "Snowboard" de função específica podem ser personalizados para diferentes usuários 
autorizados de toda a empresa (departamentos de TI, finanças, compras, conformidade, RH, etc.), possibilitando 
que as partes interessadas sejam produtivas e reduzindo a sobrecarga administrativa sobre os administradores do 
programa de SAM. 

PLATAFORMA SAM DA SNOW

O Snow License Manager é o hub de informações central 
da avançada plataforma Software Asset Management 
[Gerenciamento de Ativo de Software] (SAM) da Snow, que 
fornece uma visão unificada de todos os ativos de software 
e hardware, direitos de licença e métricas de utilização de 
aplicativo.

Os dados de auditoria de software são automaticamente 
convertidos em produtos de software comerciais usando 
o exclusivo Software Recognition Service da Snow. 
Independentemente da origem dos dados de inventário, 
dos direitos de licença ou dos dados organizacionais, um 
importante benefício da plataforma SAM da Snow é ser 
possível transformar esses dados brutos em inteligência 
clara, consistente e útil que pode ser usada por diversas 
partes interessadas para tomar decisões bem informadas.
 

Essa inteligência possibilita às organizações criar 
Effective License Positions [Posições Efetivas de 
Licenciamento] (ELPs) para todos os fornecedores de 
software, acompanhar os gastos com licença de software, 
monitorar o uso dos ativos implementados e identificar 
oportunidades para reduzir os custos com licenciamento e 
suporte.

A Snow aborda todos os aspectos de SAM ao oferecer uma 
solução integrada (consulte o verso desta folha do produto 
para conhecer o portfólio completo) para gerenciamento de 
inventário, consolidação de dados, inteligência de software 
e gerenciamento de licença de modo que as organizações 
possam estar seguras de ter uma cobertura ampla para 
todas as suas necessidades de licenciamento. Não apenas 
toda a propriedade de TI é coberta, independentemente 
de quais dispositivos são usados, como também cada ativo 
pode ser gerenciado durante todo o seu ciclo de vida.
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PRINCIPAIS RECURSOS E BENEFÍCIOS DE NEGÓCIO
VISÃO UNIFICADA DE REDES MULTIPLATAFORMA
E MULTILOCAIS
O Snow License Manager fornece uma visão consolidada de 
todos os ativos na rede e além, permitindo à equipe utilizar 
apenas uma interface para gerenciar diversos fornecedores 
de software, tipos de dispositivos e localizações. Os dados de 
auditoria podem ser importados de mais de uma fonte de 
inventário para cobrir uma gama completa de plataformas 
de computação empresarial (Windows, OSX, Linux, Unix).
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ATIVOS DE SOFTWARE NÃO 
UTILIZADOS
Todas as instalações de software não utilizadas são 
identificadas automaticamente, permitindo facilmente 
desinstalar e reaproveitar licenças. Isso resulta em 
prevenção de custos e maior disponibilidade das licenças a 
outros usuários.
SIMPLIFICAR O GERENCIAMENTO PARA QUALQUER
MODELO DE LICENCIAMENTO 
Do licenciamento de área de trabalho da Microsoft e da 
Symantec, até as avançadas métricas IBM PVU, Oracle e 
SAP, o Snow License Manager oferece suporte para uma 
linha completa de modelos de licenciamento. Isso possibilita 
otimizar os gastos com software, não importa qual seja o 
fornecedor e o modelo de licença.
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO ESPECÍFICO
O Snow License Manager possibilita que todas as partes 
interessadas em SAM de diferentes partes da empresa 
acessem as informações que precisam para tomar as 
decisões certas usando relatórios, alertas e gráficos de visão 
geral personalizáveis. Por exemplo, ele fornece ao setor de 
compras as informações certas para otimizar contratos, 
possibilita que o setor financeiro preveja seus custos de 
licenciamento de software com mais precisão e permite que 
o departamento de TI calcule o impacto de licenciamento 
relacionado a uma alteração na infraestrutura.
UTILIZE AUTOMATICAMENTE TODO O POTENCIAL DOS 
DIREITOS DE LICENÇA
O Snow License Manager aplica direitos de uso do produto, 
como uso secundário e direitos de upgrade e downgrade 
com o fim de aproveitar por completo o direito de licença, 
prevenindo gastos adicionais em licenças desnecessárias.

OTIMIZAÇÃO DE NUVEM E VIRTUALIZAÇÃO
Acompanhar o uso de aplicativos em nuvem por usuários 
individuais o coloca no controle e possibilita que você 
reduza os custos de licenças de assinatura SaaS entregues. 
Conhecimento total de todas as principais tecnologias 
de virtualização permite acompanhar, medir e otimizar 
qualquer software, não importa como ele é entregue nem 
onde ele reside.
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS EFICIENTE
Cópias de contratos podem ser carregadas e armazenadas 
no Snow License Manager junto com termos de acordo e 
informações sobre as compras de licença. Ao criar um 
repositório central para todas licenças e contratos junto 
com informações sobre o uso do software, você estará no 
controle ao negociar com fornecedores ou se preparar para 
uma auditoria de um fornecedor de software.  
AUTOMAÇÃO INTEGRADA
Da importação automática de dados de auditoria de 
diversas ferramentas de inventário até o processamento 
dinâmico de Effective License Positions [Posições Efetivas 
de Licenciamento] (ELP) da organização, o Snow License 
Manager fornece um alto nível de automação, significando 
que a organização pode gastar menos com pessoal e 
serviços profissionais. Um repositório integrado de SKU 
com inteligência de licença avançada simplifica os dados na 
importação e registro de licenças novas e atuais. Isso elimina 
o esforço manual demorado e os erros identificando o que 
foi comprado e quais direitos de uso de produto aplicar.
APLICAÇÃO DE POLÍTICAS
O Snow License Manager proporciona transparência na 
conformidade de licença para todas as instalações e licenças, 
com a habilidade de criar, dar suporte e aplicar políticas de 
SAM para reduzir os custos. A funcionalidade de adicionar 
à whitelist gerencia dinamicamente o catálogo de software 
aprovado e permite uma rápida detecção do software 
que não faz parte do catálogo aprovado. A funcionalidade 
adicional de lista negra possibilita à organização identificar 
software malicioso em potencial e aplicativos proibidos, 
como software de compartilhamento de arquivos e jogos.

OPINIÃO DE ANALISTA

Fonte: OVUM SWOT Assessment: Snow Software Snow License Manager 7.0 (and associated SAM solutions) – Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. March 02, 2015, Alan Rodger.

Muitas organizações precisam tomar medidas adicionais para conquistar uma maior 
maturidade em SAM, e as soluções da Snow Software são uma excelente base para 
atingir essa meta.

O exclusivo Software Recognition Service da Snow é um 
serviço de assinatura anual oferecido a todos os usuários 
do Snow License Manager. Uma adição dinâmica à 
plataforma SAM, fornece uma biblioteca de "assinaturas" 
de reconhecimento de software atualizada constantemente, 
além de um serviço rápido e eficiente de reconhecimento 
de novos aplicativos desconhecidos em todas as principais 
plataformas empresariais de TI: Windows, OS X, UNIX e Linux. 

Além de reconhecer mais de 260 mil aplicativos 
automaticamente, um grande benefício do Software 
Recognition Service é o compromisso da Snow de identificar 
com precisão qualquer software não reconhecido na rede. 
Os assinantes do Software Recognition Service recebem as 
novas assinaturas de software por meio de atualizações 
automáticas realizadas durante a noite. 

Software Recognition Service



SOBRE A SNOW SOFTWARE

A missão da Snow é reduzir o custo excessivo pago pelas organizações pelos softwares adquiridos.
 
A fim de promover a transparência e a equidade para o licenciamento de software em toda a rede, a Snow oferece soluções 
de Gerenciamento de Ativo de Software (SAM) no local e com base em nuvem que protegem os US$ 320 bilhões gastos 
anuais em software corporativo, garantindo que as organizações obtenham todos os benefícios do licenciamento otimizado.
  
A Snow é o maior desenvolvedor dedicado de soluções de SAM, com sede na Suécia e mais de 300 colaboradores em
15 instalações regionais, três centros de desenvolvimento e várias equipes de suporte local em sete territórios.

infobr@snowsoftware.com

SNOWSOFTWARE.COM/BR

Snow License Manager
Com milhões de licenças vendidas, o Snow 
License Manager é a solução líder de SAM no 
mundo.

Software Recognition Service
Reconheça aplicativos que podem ser licenciados 
no mercado em toda a rede.

Oracle Management Option
Reduza os custos de gerenciamento das 
complexas licenças da Oracle.

Virtualization Management
Identifique e gerencie os ativos virtuais em toda
a rede.

Snow Optimizer for SAP   Software
Gerencie o licenciamento da SAP para otimizar um dos 
maiores custos de software da empresa.

Snow Inventory
A verdadeira solução de auditoria para várias 
plataformas criada para localizar dispositivos, 
auditar instalações de software e monitorar o uso.

Snow Integration Connectors
Integre a plataforma SAM da Snow às soluções atuais 
de inventário, ITAM e gerenciamento de serviço.

Software Store Option
Portal de solicitação de software voltado ao usuário 
com gerenciamento de ativos de software integrado, 
dinâmico e proativo.

PLATAFORMA SAM DA SNOW


