
O Snow Optimizer for SAP Software, 
um aplicativo com certificação da 
SAP, oferece uma solução completa 
para a descoberta, medição, 
conformidade, otimização, bem 
como inutilização e reciclagem de 
licenças da SAP

http://www.snowsoftware.com/pt/produtos/snow-optimizer-sapr-software


INFORMEDOTIMIZAR

O Snow Optimizer for SAP® Software capacita as empresas a obter a transparência e a compreensão necessárias 
para otimizar e gerenciar de forma ativa suas implementações SAP. O licenciamento da SAP é uma tarefa complexa 
e a falta de conhecimento sobre o licenciamento da SAP pode resultar em passivos financeiros e legais significativos, 
bem como no pagamento por ativos que não são sequer utilizados.

O provedor líder mundial de software de gerenciamento de ativo de software (SAM), Snow Optimizer for SAP 
Software, fornece várias análises que identificam e isolam usuários identificados da SAP que estão obsoletos, 
duplicados ou indevidamente atribuídos. Ele fornece uma compreensão exata do inventário e dos direitos de base de 
referência da SAP, permitindo que você otimize suas despesas e direitos da SAP, além de possibilitar uma economia 
de milhões para a sua organização em custos e aquisições online da SAP.

O Snow Optimizer for SAP® Software oferece uma solução comprovada e específica para a SAP, a qual possibilita a 
implementação de software da SAP na prática de SAM corporativo.

DESAFIOS DE LICENCIAMENTO DA SAP

A SAP exige que seus clientes forneçam dados do License 
Administration Workbench (LAW) que agrega apenas 
dados de auditoria para conformidade contratual. Em 
contrapartida, o resultado da introdução do gerenciamento 
de ativo de software à SAP oferece mais conhecimento às 
empresas, capacitando-as a otimizar o número de usuários 
da SAP, o acesso e o uso de mecanismos, tipos específicos 
de licenças de usuário utilizados e tarifas de acesso 
indiretas em toda a empresa.

USUÁRIOS INATIVOS
O Snow Optimizer for SAP® Software faz a análise do 
banco de dados de login mais recente e gera uma lista 
de todos os usuários que não acessaram o sistema 
em um determinado período de tempo. Ele permite 
ao administrador SAP criar regras automatizadas para 
cancelar estas licenças, para que elas possam ser 
recicladas ou consolidadas, o que viabiliza a economia nos 
futuros custos de aquisição.

USUÁRIOS DUPLICADOS
O recurso de análise do Snow Optimizer for SAP® 
Software pode detectar possíveis usuários duplicados pela 
observação de vários padrões. As duplicatas podem ser 
removidas dos sistemas SAP.

TIPOS DE LICENÇAS IDEAIS
O Snow Optimizer for SAP® Software pode identificar e 
monitorar de forma contínua os usuários que possuem um 
tipo de licença que ultrapasse os limites permitidos pelo 
seu comportamento com base em uma ampla coleta de 
histórico de uso. Ele ajusta de forma contínua as alocações 
de licenças a fim de possibilitar uma economia significativa.

ACESSO INDIRETO
Os riscos cada vez maiores membros ao uso indireto 
são abordados pela indicação automática de padrões 
de comportamento anormais e irregulares que são 
indicadores de que o sistema SAP está sendo acessado por 
aplicativos de terceiros.

IDENTIFICAR

CATEGORIZAR INFORMAÇÕES  
INTELIGENTES MONITORAR



RECURSOS PRINCIPAIS

COLETA E ANÁLISE DE DADOS
O Snow Optimizer for SAP® Software traz a mais abrangente 
coleta de dados referente à atividade do usuário e de 
uso, bem como ao acesso do usuário a módulos padrão 
e específicos do setor e a mecanismos que permitem a 
otimização das licenças. Ele detecta padrões de uso e 
comportamento por trás da vasta quantidade de dados 
de uso, ao isolar as funções e as atividades transacionais, 
além de fornecer conhecimento sobre a forma como a 
implementação da SAP é realmente utilizada. As atividades 
dos usuários, os dados estatísticos e o acesso ao módulo/
transacional podem ser agregados com frequência semanal, 
mensal ou trimestral.

MEDIÇÃO DO SISTEMA
A medição do sistema é o centro dos relatórios do SAP 
LAW. Para isso, o Snow Optimizer for SAP® Software pode 
monitorar de forma contínua as medições do sistema nas 
centenas de sistemas SAP de uma empresa, agregar esses 
dados e indicar as principais preocupações no que diz 
respeito à conformidade com os administradores SAP.

RELATÓRIOS
O Snow Optimizer for SAP® Software gera relatórios para os 
sistemas ABAP e Java-UME, incluindo: lista de usuários, análise 
de base de referência por sistema ou tipo de usuário, matriz 
de usuários/fontes de dados e uso de funções.

Ele também fornece relatórios adicionais para sistemas ABAP:
• Análise de login (nos formatos gráfico e tabela)
• Análise de uso de CPU e documentos de alterações
• Análise de módulo (nos formatos gráfico e tabela) 
• Perfil de uso e análise de uso de funções 

Um conjunto de regras configuráveis está disponível 
para criar propostas de tipos de licença e datas de 
prazos de validade (datas de calendário) para os usuários 
(automatizadas e consolidadas nos sistemas SAP analisados). 
O software pode alterar vários campos do registro mestre do 
usuário (como tipo de licença ou data de prazo de validade) 
dos usuários do sistema ABAP do sistema mestre do Snow 
Optimizer for SAP® Software instalado.

BENEFÍCIOS PARA OS NEGÓCIOS

CONTROLE DE RISCOS E CUSTOS 
Por meio do monitoramento de padrões de comportamento 
incomuns, o Snow Optimizer for SAP® Software pode 
detectar os usuários não licenciados e não compatíveis que 
acessam o sistema SAP antes de uma auditoria. Isso permite 
que as empresas tomem medidas proativas e evitem custos 
possivelmente altos com renovações de contratos.

AUDITORIA E CONFORMIDADE
Ao fazer a correspondência correta do tipo de licença SAP 
com cada usuário periodicamente durante o ano, com base 
no comportamento histórico real em um período definido 
(por exemplo, 12 meses), as empresas podem garantir a 
conformidade de sua próxima auditoria e otimização de 
custos da SAP. Com uma compreensão abrangente dos 
padrões de uso e comportamento, as empresas podem 
permanecer em conformidade e prontas para as auditorias 
de hoje e nas planejadas posteriormente. 

CUSTOS ANUAIS PERMANENTES
Anualmente, a manutenção corporativa de licenças da 
SAP consome 22% do valor de tabela do software. É 
extremamente caro e inútil pagar uma manutenção de 
dezenas de milhares de licenças não utilizadas. Esta quantia 
em dinheiro poderia ser utilizada de forma mais produtiva 
em outros departamentos da empresa. O Snow Optimizer 
for SAP® Software garante que você saberá mais sobre os 
seus sistemas SAP do que qualquer outra pessoa, ao fornecer 
as informações necessárias para otimizar seus sistemas 
SAP e obter uma vantagem em negociações de contratos e 
realização de auditorias.

NOVOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO
A negociação de um grande desconto em 5 mil novas 
licenças de usuários profissionais da SAP pode ser um 
esforço bem-intencionado, mas equivocado, se uma empresa 
tiver mais de 15 mil licenças de usuários que deveriam ser 
inutilizadas e recicladas. As empresas podem economizar 
valores significativos em gastos futuros ao usar de forma mais 
eficiente as licenças já adquiridas.

OPINIÃO DE ANALISTA

Gartner Inc.: Manter seus sistemas com as informações de categoria adequadas é um requisito fundamental para o uso das 
licenças da SAP. Ao manter o controle das informações, sua organização se beneficiará do uso eficaz das licenças, criando 
perfis de tipos de usuários juntamente com o planejamento de aquisições futuras, o que reduzirá os possíveis custos não 
previstos de licenças.

Fonte: Gartner Inc.: Plan Your SAP License Audit to Eliminiate Surprises. 09 de agosto de 2013 Analistas: Lori Samolsky e Victoria Barber.
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PLATAFORMA DE SAM DA SNOW

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 Managemant Option
Reduza os custos de gerenciamento das comple 
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 de 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.

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.
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