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Obtenha as percepções de software de que você precisa – rapidamente

Em um mês médio, as organizações podem gastar 40 horas ou mais gerenciando 
fornecedores de software e aplicativos SaaS, uso, gastos gerais e renovações de 
contratos. Um Microsoft Enterprise Agreement true - a preparação, por exemplo, 
pode levar dois meses e consome até 120 horas de tempo produtivo. UMA a 
renovação completa do contrato pode levar 300 horas ou mais para ser concluída. 
Muitas soluções de gerenciamento de ativos de software (SAM) do mercado exigem 
amplo conhecimento, serviços gerenciados, especialização em licenciamento e 
treinamento em administração de ferramentas.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence foi projetado para equipes de TI ocupadas que 
precisam tomar decisões relacionadas à licença de software rapidamente. Ao 
contrário de ferramentas de licenciamento de software complexas, Ivanti Neurons
for Spend Intelligence é fácil e intuitivo de usar, com tempo de retorno mais rápido.

Em minutos, uma análise detalhada de uso, tipos de licença, compras, assinaturas, 
renovações e instâncias são apresentadas em painéis envolventes para ajudá-lo a 
rastrear efetivamente o uso, o histórico de compras, as próximas renovações, os 
vencimentos de contratos e os gastos gerais contínuos. Nenhum conhecimento 
prévio de SAM ou experiência em gerenciamento de ativos técnicos é necessário. 
Ivanti elimina a necessidade de se esforçar para encontrar informações em 
planilhas ou dedicar semanas se preparando para renovações de contratos. Os 
mini-guias interativos tornam mais fácil, mesmo para os novatos, começar a 
gerenciar o patrimônio do software.

As equipes de TI têm a tarefa de gerenciar 
proativamente a proliferação de software, 
manter os riscos de segurança sob 
controle e procurar maneiras de otimizar 
os gastos. O número de títulos de 
software está crescendo rapidamente, 
com o trabalho remoto acelerando ainda 
mais o software de autoatendimento e o 
uso de SaaS. As equipes de TI que não 
estão rastreando seus ativos de software 
com eficácia podem acabar gastando mais 
do que precisam e colocando sua 
segurança em risco.

Ivanti® Neurons for Spend Intelligence

Fornece insights instantâneos sobre o 
cenário de software da sua organização e 
gastos com aplicativos para ambientes 
locais, em nuvem e de ponta para ajudar a 
melhorar o funcionamento
velocidade, visibilidade de ativos e 
utilização. Problemas potenciais de 
subutilização e gastos excessivos e para 
sinistros também são destacados, 
otimizando custos e reduzindo riscos.
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Descubra todo o potencial do seu 
software

Ivanti Neurons for Software Intelligence
reduz significativamente o tempo e esforço 
necessários para gerenciar seu software 
com eficiência. Ele agrega informações de 
software instalado com informações de 
compra e fornece insights sobre software e 
assinaturas adquiridas e usadas, bem como 
dinheiro gasto.

Com Ivanti Neurons for Spend Intelligence:

§ Obtenha visibilidade instantânea em seu 
software local e SaaS

§ Monitore seus gastos com aplicativos de 
software facilmente

§ Gerenciar suas assinaturas de licença e 
contrato

§ renovações de forma eficaz
§ Identifique áreas potenciais de risco de 

segurança e conformidade
§ Identifique oportunidades de economia e 

otimize seus custos gerais
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Visibilidade instantânea de sua propriedade de software

Visibilidade clara de seus ativos de software leva a melhores percepções de TI 
- e melhores resultados de negócios. Ele estabelece a base para gerenciar, 
proteger e otimizar adequadamente o patrimônio de seu software. Com total 
visibilidade de seu software local e SaaS, você entenderá o que tem, será 
capaz de agir de forma mais decisiva para melhorar a experiência de seus 
funcionários e permitir que sua equipe de TI seja ainda mais produtiva e 
eficiente.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence fornece uma visão geral rápida de seu 
estado de software instalado e torna mais fácil identificar seus fornecedores 
estratégicos e títulos de produtos. Também ajuda você a entender a divisão do 
dispositivo entre seus servidores e clientes, diferentes plataformas, dispositivos 
Windows e Mac e muito mais.

A Biblioteca de software rica em conteúdo oferece suporte a mais de 82.000 
produtos, mais de 8.000 sistemas operacionais e 7.500 fornecedores. A 
Biblioteca SKU tem mais de 200.000 registros SKU para ajudá-lo a reconhecer 
os títulos de software instalados, bem como identificar programas de software 
que requerem uma licença.
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Rastreie seus gastos com aplicativos de 
software

Sem rastrear seu software de maneira eficaz, 
é provável que você esteja gastando demais. 
O software representa, em média, 22% do 
orçamento anual de TI de uma organização.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence oferece 
uma visão geral rápida de quanto seu 
software está custando a você. Suporta três 
tipos de custos diferentes:

§ Preço recomendado de varejo (RRP), que 
é armazenado na biblioteca SKU para os 
principais fornecedores, como Microsoft e 
Adobe, para citar alguns.

§ Lista de preços específica do cliente, 
projetada para abordar cenários em que os 
clientes têm uma lista de preços fixa para 
produtos de fornecedores específicos.

§ O custo específico do cliente por transação 
individual ajuda a lidar com variações de 
gastos para os mesmos produtos que 
podem ter sido adquiridos por meio de 
revendedores diferentes ou em datas 
diferentes.
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Devido à falta de supervisão, muitas organizações estão gastando demais em 
suas soluções SaaS em até 70%. As assinaturas de nuvem não podem ser 
usadas de forma tão produtiva ou tão frequente quanto o esperado. O acesso a 
aplicativos SaaS raramente, ou nunca, é revisado regularmente. 

Com Ivanti Neurons for Spend Intelligence, você pode identifique facilmente o 
desperdício de assinaturas de SaaS não utilizadas ou inativas e faça os ajustes 
necessários com base no consumo real.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence exibe os gastos contínuos em 365 dias para 
que você possa tomar decisões informadas sobre seu software e aplicativos 
SaaS.

O controle de acesso baseado em função ajuda a controlar quem pode ver e 
modificar os dados confidenciais de custo.
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Dimensione seus contratos com base no uso

É fundamental acompanhar os cronogramas dos 
contratos para garantir que os contratos não sejam 
renovados por padrão, perdendo assim a possibilidade de 
renegociação ou rescisão e para garantir a continuidade 
perfeita do serviço.

A maioria dos recursos de nuvem são tarifados por 
consumo, portanto, negociar com a empresa para reduzir 
o desperdício e o consumo excessivo é normalmente a 
maneira mais eficaz de conter os custos da nuvem.
Com Ivanti Neurons for Spend Intelligence, você pode 
gerenciar suas renovações no local e SaaS de forma 
proativa.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence vem com vários 
recursos de gerenciamento de licença fáceis de usar. 
Suas informações de licença e contrato podem ser 
divididas em visões diferentes e apresentadas em widgets
informativos que permitem começar a se preparar para 
suas renovações com antecedência e garantir que os 
contratos estejam alinhados às suas necessidades de 
negócios.
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Entenda seus riscos de segurança e conformidade

Muitos gerentes de SAM objetivam construir Posições de Licença 
Efetivas (ELPs) de nível granular para vários fornecedores; no 
entanto, este é um processo muito demorado e caro. 
Freqüentemente, os relatórios ELP não são atualizados em tempo 
hábil ou são construídos apenas para incluir o
fornecedores principais, deixando vários pontos cegos em toda a 
propriedade do software. As equipes de TI geralmente acabam 
fazendo sua melhor estimativa quando é necessário tomar decisões 
rápidas.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence permite que você destaque e 
rastreie software sem suporte e não autorizado que impacta o risco 
de segurança e conformidade. A solução fornece insights rápidos 
sobre o software de sua propriedade em comparação com o 
software que você implantou. Você pode alinhar facilmente suas 
compras de licença e manutenção para corresponder às versões de 
software instaladas, executando ajustes simples de upgrade e 
downgrade.

Ivanti Neurons for Spend Intelligence destaca os programas de 
software instalados que chegaram ao fim de sua vida útil. Eles 
acarretam riscos de segurança em potencial para sua empresa se 
não forem gerenciados de maneira adequada.
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Então, quão grande é o potencial de economia? 
De acordo com a IAITAM, um programa eficaz de 
gerenciamento de ativos de TI pode reduzir os 
custos de software em até 25% a 50%. Não é 
obrigatório ter o ELP mais recente e granular 
instalado. Ivanti Neurons for Spend Intelligence
oferece informações valiosas para identificar suas 
oportunidades de economia.

Para software instalado localmente, Ivanti
Neurons for Spend Intelligence resume os dados 
de uso e fornece a lista de candidatos onde o 
software pode ser recuperado e as licenças 
recuperadas de volta para o pool. Você também 
pode identificar várias economias para aplicativos 
SaaS como Office 365, Adobe, Salesforce e 
muitos mais.

Assim que os fluxos de dados forem 
configurados, você começará a construir o 
histórico de uso. Ivanti Neurons for Spend
Intelligence tem uma lógica incorporada que 
analisa seus dados SaaS e fornece várias 
estatísticas e insights prontos para uso sobre 
seus aplicativos e usuários SaaS, identificando 
usuários inativos, aplicativos de baixo uso, 
usuários externos e muito mais.

Identifique oportunidades de economia

Com o imperativo constante de reduzir custos, sua equipe de TI não deve 
negligenciar as oportunidades de otimizar seus gastos com software para 
garantir que você pague apenas pelos aplicativos e serviços de que sua 
organização precisa.


