Gerenciamento
de Ativos de Software
Microsoft SAM

Você está pronto
para transformar
a sua empresa?

As atuais complexidades do gerenciamento de ativos de software em uma organização
dificultam o controle do ambiente tecnológico e podem deixá-lo vulnerável.
A implementação de um bom plano de governança de TI, ajuda a desenhar as reais necessidades do parque tecnológico da
sua empresa, otimiza o uso dos ativos de software e viabiliza melhores investimentos.
Além disso, o uso mais rápido e assertivo das informações e o gerenciamento eficaz de TI, contribuem para a reestruturação
da redução de custos, aprimoramento da segurança e conformidade, automatização de processos manuais e planejamento
estruturado de necessidades futuras. Além do controle de uma crescente preocupação mundial: a segurança digital.

Você sabia que:

430 milhões de novos
malwares (vírus, infecção
de software) foram
descobertos em 2015,
um aumento de 36%
em relação a 2014.

As organizações
sofrem alguma forma
de ataque de malware
a cada sete minutos.

Em 2015, mais de meio
bilhão de registros de
informações pessoais
foram roubados ou
perdidos devido a
violações de dados.

*Dados da pesquisa de Software Global BSA - Maio/2016

O SAM da Microsoft oferece consultoria que se diferenciam
de acordo com sua infraestrutura, necessidades e objetivos.
Utilizando ferramentas e recursos personalizados,
através de parceiros certificados.

SAM

Com o SAM você conhecerá oportunidades de
melhoria em áreas, como: compras, otimização e
gerenciamento e desativação. Você aprenderá como
melhorar processos internos para reduzir custos e
riscos e aumentar a produtividade.

Migração para a Nuvem

O perfil dos negócios está mudando e com isso surge
a necessidade de uma infraestrutura ágil de TI que
seja econômica e segura. Estima-se que 70% dos
CIOs adotarão uma estratégia de nuvem até 2016.
O SAM de Migração para Nuvem oferecerá suporte
à sua organização enquanto você avalia a migração
de toda a sua infraestrutura, ou parte dela, para um
ambiente de nuvem.

Segurança Virtual

A média do impacto financeiro de cada violação está
aumentando, seja por erro do sistema ou humano,
seja por cybercrime. O SAM de Segurança Virtual
concentrará em fornecer uma visão dos softwares
implantados em seu ambiente para identificar áreas
de risco potencial e fornecer orientação de alto nível
para seus programas e políticas de segurança virtual.

Virtualização

A Technavio prevê que o mercado global de software
de virtualização vai crescer ano a ano em torno de
20%. O SAM de Virtualização vai ajudá-lo a gerenciar
e controlar efetivamente ambientes virtuais existentes
ou aumentar a eficiência ou minimizar custos
por meio da migração de servidores, estações de
trabalho e aplicativos para um novo ambiente virtual.

Gerenciamento de dispositivos móveis

Segundo um estudo de 2014, 74% das empresas
entrevistadas permitem ou planejam permitir que os
funcionários levem seus próprios dispositivos para o
trabalho. SAM para Gerenciamento de Dispositivos
Móveis ajudará você a conseguir mais visibilidade
sobre o acesso móvel a dados corporativos
confidenciais, implementar controles para minimizar
o risco e entender o licenciamento de dispositivos
móveis para garantir conformidade.

Otimização de Ambiente SQL

Os ambientes atuais de banco de dados estão
constantemente crescendo e mudando à medida
que novos dados são adicionados. O Gartner projeta
que as soluções de big data serão responsáveis por
US$ 232 bilhões em investimentos em 2016. O SAM
de Otimização do Ambiente de SQL foi criado para
ajudá-lo a obter mais valor de seu investimento com
a avaliação de maneiras de otimizar seu ambiente do
Microsoft SQL Server.

Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento de software personalizado torna
desafiador gerenciar o licenciamento e a otimização
de ambientes de desenvolvimento. O SAM ajudará
a otimizar seus investimentos em software e
permanecer em conformidade.
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O que esperar de um Engajamento SAM
Cada engajamento irá variar dependendo de sua infraestrutura,
necessidades e objetivos. Um engajamento pode ser dividido em quatro fases:
Planejamento > a fase de planejamento envolve a coleta
de informações sobre sua infraestrutura, identificação das metas
do engajamento, agendamento de encontros e reuniões e a criação
do acesso para o início da coleta e análise de dados.
Levantamento de dados > a fase de coleta de dados consiste da
descoberta e inventário de ativos de software usando uma ferramenta
de inventário, seguido do mapeamento dos dados do inventário, do uso
e das licenças. Esta fase pode incluir um questionário e entrevistas com
os participantes para garantir que todos os dados relevantes e toda a
informação seja recolhida para fornecer uma análise completa e precisa
sobre as implantações de software, os direitos de licenciamento e os
processos de gerenciamento atuais.
Análise de Dados > a fase de análise de dados inclui a revisão e
validação de todos os dados coletados, identificação de todos os
contratos de licenciamento da Microsoft e a análise de sua estratégia de
gerenciamento de dispositivos móveis de longo prazo. Durante a fase de
análise os resultados e recomendações são documentados em detalhes.
Apresentação Final > na conclusão do engajamento de SAM,
o parceiro apresentará seus resultados, recomendações e próximos
passos em uma apresentação de visão geral, juntamente com um
conjunto detalhado de relatórios.

Revisão de
SAM Baseline

O SAM, ou Software Asset Management, é um conjunto de práticas
comprovadas de TI que une pessoas, processos e tecnologia para controlar
e otimizar o uso dos ativos de TI em uma organização. O SAM pode ajudá-lo
a controlar os custos, bem como gerenciar os riscos legais e de negócios, otimizar
investimentos em licenciamento de software e expandir sistemas de TI para
satisfazer as necessidades da sua organização.

Escolher a ferramenta
certa de inventário é parte
importante para a obtenção
de um inventário completo e
detalhado dos ativos de TI.

Revisão de SAM Baseline
A Revisão da Baseline de SAM proporciona uma visão completa de suas implantações atuais de produtos Microsoft e de sua posição
de licenciamento. Você também receberá uma Avaliação do Modelo de Otimização de SAM (SOM) que serve como fundação e fornece
orientações para a implementação de um programa eficaz de SAM alinhado com os padrões da ISO. Aqui estão alguns desafios que
você pode enfrentar em sua infraestrutura de TI atual e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM
Microsoft em uma Revisão de Baseline de SAM.

Desafios

Oportunidades

Falta de uma imagem completa do seu
ambiente de TI, o que pode tornar difícil:

Implementar as práticas recomendadas
de SAM pode ajudá-lo a:

Identificar ativos implantados em seu ambiente
que sejam desconhecidos ou não gerenciados

Monitorar e otimizar os custos associados
com a compra e manutenção de seu software

Satisfazer as necessidades de negócios dos usuários
internos, a partir de uma perspectiva de TI

Controlar os riscos legais e de negócios
relacionados à implantação incorreta de softwares

Tomar decisões como se deve ou não escalar
soluções locais ou movê-las para a nuvem

Otimizar seus investimentos em hardware
e software com base em dados precisos e detalhados
de inventários e usuários

Identificar sistemas ociosos que estão
desperdiçando recursos operacionais
Atender aos padrões de conformidade
de governança e da indústria

Alinhar a área de TI com as metas organizacionais
Criar processos contínuos de monitoramento e
provisionamento de ativos atuais e futuros
Destacar as oportunidades de migração para nuvem e
identificar qual o melhor modelo de contrato
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Coleta e Análise de Dados
Uma Revisão de Baseline de SAM pode ajudá-lo a identificar todas as implantações de
produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft identificará áreas
para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos para ajudar sua
organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em conformidade.
A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
Como ponto de partida, seu parceiro trabalhará com você para escolher as ferramentas de
inventário de software corretas, definir o escopo das máquinas a serem inventariadas, identificar
quaisquer etapas extras necessárias para a coleta de dados de dispositivos e redes que possam
não ser facilmente acessados e preparar os ambientes para a varredura e coleta dos dados. As
ferramentas de inventário que você optar devem coletar uma grande quantidade de pontos de
dados sobre todos os dispositivos, estações de trabalho e servidores que possam ser usados para
o planejamento de expansões, migrações ou consolidações.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Analisar os resultados da coleta de dados de inventário envolve identificar e documentar todas
as implantações de produtos, o uso e os direitos de licença. Seu parceiro combinará os dados de
inventário com outras informações relevantes que podem não ser detectáveis através da maioria
das ferramentas, como a identificação dos servidores ativos e passivos, a presença de servidores
internos versus externos, e como os dados se movem através de seus servidores.

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro identificará quaisquer melhorias potenciais como: otimizar suas cargas de trabalho,
aposentar servidores ou estações de trabalho subutilizados e implementar ferramentas de
gerenciamento de TI para monitorar e gerenciar implantações de software. Outras áreas de
consideração podem incluir ambientes isolados de produção versus ambientes de desenvolvimento
para gerenciar e monitorar mais facilmente implantações e o licenciamento.

Considerações sobre Licenciamento
Para identificar áreas onde você pode otimizar seus investimentos em software e garantir a
conformidade, seu parceiro avaliará se sua empresa está devidamente licenciada para sua
implantação atual e o estado de uso, recomendando as melhores opções para alinhar com os
seus planos de negócios futuros.

Melhorias de Políticas
Seu parceiro analisará suas políticas e processos atuais de SAM e mapeá-los contra o Modelo
de Otimização de SAM para identificar áreas de força que podem ser melhoradas. Se for
necessário, ele fornecerá recomendações para desenvolver ou melhorar as políticas para suportar
a conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro compartilhará importantes práticas
recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de software de sua organização.
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Preparando sua
empresa para a nuvem

O perfil de negócios está mudando e com isso surge a necessidade de uma infraestrutura ágil de
TI que seja econômica e segura. A estratégia de nuvem atende a estas necessidades reduzindo
custos, aumentando a agilidade e melhorando a escalabilidade e a
segurança. Estima-se que 70% dos CIOs adotarão nuvem como estratégia até 2016.

Estima-se que 70%
dos CIOs adotarão
uma estratégia
de nuvem até 2016.

No entanto, migrar parte ou toda a sua infraestrutura para a nuvem pode representar um desafio. O propósito de um engajamento
de SAM (Software Asset Management) para Nuvem é proporcionar a você uma análise completa de sua infraestrutura, tendo em
consideração a implantação dos softwares atuais, seu uso e os dados de licenciamento. O engajamento analisará sua preparação para
a nuvem, tendo em mente suas metas globais de negócios e sua estratégia de nuvem de curto e longo prazos.

Engajamento de SAM para Nuvem
Durante um engajamento de SAM para nuvem, seu parceiro avaliará o seu estado atual de preparação e determinará o que está pronto
para ser migrado para a nuvem agora e como se preparar para futuras migrações. Este engajamento também fornece insights sobre os
benefícios de negócios, licenciamento e tecnologia ao movimentar algumas ou todas as suas cargas de trabalho para a nuvem, além de
recomendações sobre como otimizar o licenciamento na nuvem. Uma migração para a nuvem pode adicionar complexidades que tornam
um engajamento de SAM ainda mais crítico. Aqui estão alguns dos desafios que você pode enfrentar e os benefícios resultantes do
trabalho com um Parceiro de SAM Microsoft em um engajamento de SAM para nuvem.

Desafios

Oportunidades

Avaliar a migração para a nuvem pode ser
desanimador devido a complexidades como:

Conduzir um engajamento de SAM
para nuvem irá ajudá-lo a:

Entender qual é a melhor estrutura para os
seus negócios local, na nuvem ou híbrida

Obter uma imagem clara do que está pronto para ser
migrado para a nuvem hoje e o que terá que esperar

A falta de conhecimento sobre as opções de licenciamento
disponíveis para oferecer suporte à migração para a nuvem

Entregar um plano de migração para nuvem de longo prazo
que gerencie com eficiência a migração ao longo do tempo

Entender se um modelo de custo fixo ou de pagamento
conforme o uso é o melhor para sua empresa

Identificar se eventuais lacunas de licenciamento
podem ser resolvidas na nuvem

Avaliar se a migração para a nuvem será mais fácil para
gerenciar os ativos de software a partir deste momento

Determinar se a escalabilidade baseada em nuvem
pode aumentar a agilidade da sua organização
Compreender melhores maneiras de gerenciar
os custos através de modelos de assinatura
por demanda e conforme o uso
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Coleta e Análise de Dados
Um Engajamento de SAM para Nuvem pode ajudá-lo a identificar todas as implantações de
produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft identificará áreas
para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos para ajudar sua
organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em conformidade.
A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
As ferramentas de inventário que você optar devem coletar uma grande variedade de pontos
de dados, incluindo versões de software, uso de software local e uma análise de aplicativos ou
serviços já em execução na nuvem, para auxiliar no mapeamento da infraestrutura existente e o
que pode ser movido para a nuvem.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Seu parceiro combinará os dados de inventário com outros dados e informações pertinentes
que não podem ser detectáveis através da maioria das ferramentas, como sua preparação de
navegador para uma migração do Office 365, necessidades de desenvolvimento para migrar
cargas de trabalho para o Azure e relacionamentos entre sistemas locais (por exemplo, um banco
de dados de funcionários) e sistemas na nuvem (como a folha de pagamento).

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro analisará suas implantações locais e baseadas em nuvem e fornecerá uma visão
holística do seu ambiente de implantação. Isso ajudará na recomendação da solução de nuvem
ideal com base na sua situação atual de implantação e objetivos futuros. O parceiro analisará
e identificará oportunidades para alinhar as implantações com sua estratégia global de nuvem,
tendo em vista os custos e a complexidade.

Considerações sobre Licenciamento
O parceiro pode determinar se sua empresa está devidamente licenciada para suportar suas
implantações locais e baseadas em nuvem e poderá fazer recomendações conforme o caso.

Melhorias de Políticas
Uma migração para a nuvem pode adicionar complexidade ao gerenciamento de ativos de
software, com novos modelos de licenciamento, ambientes híbridos e gerenciamento de
serviços. Seu parceiro analisará o seu processo e políticas de SAM e, se necessário, fornecerá
recomendações sobre como desenvolver ou melhorar as políticas para suportar a conformidade,
gestão e otimização contínuas. Seu parceiro compartilhará importantes práticas recomendadas
para melhorar o programa de gestão de ativos de software de sua organização.
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SAM para
Segurança
Cibernética

Esta geração de ambientes de TI vem sendo fortemente influenciada por quatro
principais tendências — soluções de nuvem, dispositivos móveis, mídias sociais e Big
Data — que estão gerando uma transformação dentro da maioria das organizações.
Ao mesmo tempo, os riscos de segurança e ameaças em evolução estão crescendo
rapidamente. Um estudo do IDC estima que em 2014 as grandes empresas gastaram
US$ 491 bilhões devido a malwares associados aos softwares piratas.

Com o crescimento e inovação
sem precedentes na tecnologia
da informação e um mundo
progressivamente mais
conectado, as apostas em
torno da segurança cibernética
estão subindo.

Engajamento de SAM para Segurança Cibernética
O Engajamento Microsoft de SAM (Software Asset Management) para Segurança Cibernética se concentra em fornecer uma visão
do software implantado em seu ambiente, identificar áreas de risco potencial e fornecer orientações de alto nível sobre seus
programas e políticas de segurança cibernética que permitem uma adequada gestão de ativos de software.
O Engajamento SAM de Segurança Cibernética oferece uma análise sobre a maturidade do programa de segurança cibernética de
sua organização em relação aos diferentes modelos disponíveis, como o CSC (Critical Security Controls), inicialmente publicado pelo
Conselho de Segurança Cibernética, ou o Modelo Microsoft de Maturidade da Segurança Cibernética. Para um programa geral de
segurança cibernética ser eficaz, é necessário primeiro uma compreensão de sua infraestrutura de TI e de como ela se conecta com
outras organizações, como seus parceiros financeiros, seus fornecedores, contratados e clientes. Aqui estão alguns desafios que
você pode estar enfrentando e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM Microsoft em um
Engajamento de SAM para Segurança Cibernética.

Desafios

Oportunidades

Ambientes de TI modernos podem ser complexos,
aumentando o risco da segurança cibernética devido a:

A implementação das melhores práticas e procedimentos
recomendados de segurança cibernética irá ajudá-lo a:

Softwares antigos e patches que não são mais suportados
Download inconsciente de malware via
downloads digitais não genuínos ou compras
online de fornecedores desconhecidos

Construir uma infraestrutura de TI flexível e adaptável
que possa responder às ameaças rapidamente

Mídia removível, como unidades flash,
usadas para instalar software inadequado

Garantir que você tenha uma infraestrutura de TI segura,
que forneça uma defesa eficaz contra ataques

Dispositivos pessoais não autorizados
que se conectam à rede corporativa

Minimizar a perda de dados, fraudes geradas por roubos
e tempo de inatividade dos funcionários, resultando em
diminuição de custos e aumento da eficiência

Funcionários e contratados que não atuam mais na
organização, mas continuam a ter acesso aos sistemas de TI
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Gerenciar de forma abrangente os ativos de software e
promover práticas adequadas de segurança cibernética

Coleta e Análise de Dados
O objetivo ao interpretar os dados do inventário é detectar quais ativos precisam ser protegidos
e identificar áreas que apresentam riscos, incluindo conexões com sistemas externos como de
parceiros bancários, fornecedores e clientes. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft identificará
áreas para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos para ajudar
sua organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em
conformidade. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
As ferramentas de inventário utilizadas devem coletar uma grande variedade de pontos de dados
para incluir todas as máquinas que podem estar executando software desatualizado ou sem
suporte. Concluído o inventário, seu SAM Partner trabalhará com você para realizar a avaliação
da segurança cibernética.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Seu parceiro mapeará os dados das informações críticas que o suportarão na tomada de decisões.
Por exemplo, o mapeamento de dados de implantação aos ciclos de vida de suporte do produto
fornecerá insights sobre quando o software precisará ser atualizado. Seu parceiro também
analisará como o software e o acesso à rede estão sendo monitorados.

Considerações sobre a Implantação
Em seguida, seu parceiro irá identificar quaisquer alterações potenciais que precisam ser
implementadas para diminuir seu risco de segurança cibernética. Isto pode incluir a instalação de
atualizações de segurança regularmente, manter o software antivírus ativo e atualizado usando
as versões mais recentes do software e começar a monitorar e gerenciar os dispositivos pessoais
que são utilizados no trabalho.

Considerações sobre Licenciamento
Seu parceiro ajudará a avaliar se você está devidamente licenciado e usando software original
em sua implantação atual, e recomendará as opções de licenciamento ideais para seus objetivos
futuros, com base nas informações obtidas durante a coleta de dados.

Melhorias de Políticas
Outro aspecto importante de qualquer programa de segurança cibernética é ser pró-ativo para
evitar os riscos associados às ameaças cibernéticas, estabelecendo políticas em torno de pirataria
de software, malware, roubo de informações, fraudes e outras formas de cibercrime. Seu Parceiro
SAM ajudará a definir e implementar políticas e processos para gerenciar um programa contínuo
de segurança cibernética.
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SAM para
Virtualização

A mudança para ambientes de área de trabalho e servidor virtualizados está
aumentando conforme a virtualização ajuda as empresas a reduzir custos,
melhorar a continuidade de negócios e permitir maior agilidade nos negócios.

A Technavio prevê que o
mercado global de software
de virtualização vai crescer
ano a ano em torno de 20%
entre 2012 e 2016.

Ambientes virtuais podem ser relativamente fáceis de provisionar, o que gera complexidade e desafios em torno da garantia de que
esses ambientes estejam licenciados corretamente e configurados para um desempenho ideal. O Engajamento de SAM (Software
Asset Management) para Virtualização Microsoft pode ajudá-lo a otimizar os investimentos de licenciamento de software,
controlar custos e garantir a conformidade.

Engajamento de SAM para Virtualização

O objetivo de um Engajamento de SAM para Virtualização é ajudá-lo a avaliar ambientes virtuais existentes, localizar oportunidades
adicionais para virtualização e desenvolver um plano para o gerenciamento de instâncias virtuais para o futuro. O engajamento abrange
recomendações sobre políticas e requisitos para um gerenciamento de licenças ideal.
Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM
Microsoft em um Engajamento de SAM para Virtualização.

Desafios

Oportunidades

Alguns desafios que as organizações enfrentam
em torno da virtualização incluem:

A implementação das melhores práticas recomendadas
de SAM para ambientes virtuais irá ajudá-lo a:

Servidores subutilizados e sublicenciados devido à facilidade
de provisionamento de servidores virtuais adicionais

Aumentar o valor de negócio que a virtualização pode
fornecer com base em uma análise do ambiente virtual atual

Acompanhamento e gerenciamento das complexidades
de licenciamento por usuário e por dispositivo

Planejar estrategicamente para implementações virtuais

O uso de dispositivos pessoais acessando ambientes virtuais
que podem afetar os requisitos de licenciamento
Contratos de licenciamento não sendo atualizados
simultaneamente, conforme os servidores estejam
sendo virtualizados
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Manter o controle de seu ambiente virtual existente
Implementar políticas em torno do gerenciamento da
virtualização para mitigar o risco de não conformidade
e os custos de gerenciamento de TI no longo prazo
Aproveitar os benefícios do baixo custo
de ambientes virtualizados

Coleta e Análise de Dados
Um Engajamento de SAM para Virtualização pode ajudá-lo a identificar todas as implantações
de produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft identificará áreas
para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos para ajudar sua
organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em conformidade.
A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
As ferramentas de inventário usadas devem coletar uma grande variedade de pontos
de dados relacionados a ambientes virtuais, incluindo dados relevantes de usuários e
dispositivos, além de software e hardware de implantações virtuais que podem ser usados
para o planejamento de expansão, migrações ou consolidações.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Seu parceiro identificará as máquinas virtuais que estejam configuradas e habilitadas
para movimento entre hosts, o superprovisionamento de áreas de trabalho virtuais e se o
licenciamento para dispositivos está em conformidade com os aplicativos virtuais.

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro irá então identificar todas as potenciais melhorias a considerar antes de fazer
alterações existentes nos ambientes virtuais ou implantar novas instâncias de virtualização.
Isso pode incluir o planejamento adequado para evitar o excesso de provisionamento,
o gerenciamento de movimentação de máquinas virtuais entre hosts, a definição de
subconjuntos de usuário para aplicativos ou áreas de trabalho virtuais e a criação de controles
para lidar com as iniciativas BYOD (Traga Seu Próprio Dispositivo).

Considerações sobre Licenciamento
Uma análise de custos de vários cenários de virtualização pode ser realizada para ajudar a
determinar se sua empresa está devidamente licenciada para oferecer suporte para as várias
opções de virtualização, incluindo servidores, áreas de trabalho e aplicativos.

Melhorias de Políticas
Seu parceiro irá analisar seus processos e políticas atuais de SAM. Se for necessário, ele
fornecerá recomendações para desenvolver ou melhorar as políticas para suportar a
conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes
práticas recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de sua
organização.
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SAM para
Gerenciamento
de Dispositivos
Móveis

Os ambientes atuais de dispositivos móveis permitem a capacidade de trabalhar em qualquer
lugar, a qualquer momento, através de vários dispositivos. De acordo com um estudo de 2014,
74% das empresas permitem ou planejam permitir que os funcionários tragam seus próprios
dispositivos para trabalhar. O mundo baseado na nuvem e na mobilidade chegou. Apesar de os
benefícios serem claros, existem muitos fatores a serem considerados para garantir um acesso
móvel seguro, adequadamente gerenciado e fácil de ser mantido pela equipe de TI.

De acordo com um
estudo de 2014, 74%
das empresas permitem
ou planejam permitir
que os funcionários
tragam seus próprios
dispositivos para
trabalhar.

Pode ser difícil obter uma visão clara de como os dados corporativos são acessados em um dado momento, especialmente quando os dados
podem ser acessados a partir de múltiplos dispositivos móveis e locais. O Microsoft SAM (Software Asset Management) para Gerenciamento
de Dispositivos Móveis pode ajudá-lo a compreender o ambiente de dispositivos móveis de sua organização e ajudá-la a implementar
medidas de segurança para proteger dados corporativos confidenciais acessados pelos funcionários através de dispositivos móveis.

Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis
O propósito de um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis é ajudá-lo a obter maior visibilidade em torno
do acesso móvel aos dados corporativos confidenciais, implementar controles para minimizar riscos e entender o licenciamento
de dispositivos móveis para garantir a conformidade. Seu parceiro SAM irá criar um plano com os procedimentos e ferramentas de
gerenciamento de dispositivos móveis necessários, bem como orientações sobre como determinar o melhor perfil a ser licenciado
para seu usuário. Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com
um Parceiro SAM Microsoft em um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis.
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Desafios

Oportunidades

Muitos locais de trabalho modernos
dependem de dispositivos móveis, o que pode:

A implementação das melhores práticas recomendadas de
SAM para gerenciamento de dispositivos móveis irá ajudá-lo a:

Aumentar o risco de vazamento de dados
se o dispositivo for roubado

Obter visibilidade de quem acessa os dados
corporativos da organização

Dificultar o fornecimento de acesso
aos aplicativos e dados para funcionários

Implementar os controles de TI corretos para minimizar
riscos e maximizar a conformidade

Aumentar o risco dos usuários acessarem recursos sem
o licenciamento adequado, colocando a organização em
risco de não conformidade

Obter uma melhor compreensão dos componentes do seu
contrato de licenciamento e de como os dispositivos são
controlados e contados

Expor dados corporativos confidenciais em dispositivos
móveis que não podem ser apagados

Aumentar o uso de dispositivos móveis de forma segura
para aumentar a produtividade

Coleta e Análise de Dados
Um Engajamento de SAM para Gerenciamento de Dispositivos Móveis pode ajudá-lo a obter maior
visibilidade sobre quem está acessando os dados corporativos da organização e estabelecer os
processos corretos de gerenciamento de dispositivos móveis, permitindo que sua organização
encontre o equilíbrio entre os ganhos de produtividade, a segurança e a conformidade do
licenciamento. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
Além de coletar dados de inventário de software, seu parceiro de SAM ajudará a criar um perfil
de sua organização. Isso ocorrerá através de uma combinação de entrevistas com os principais
envolvidos na estratégia de ferramentas de sua organização, de informações adicionais que podem
ser aproveitadas e quaisquer ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis que você pode
usar, como: ferramentas de gerenciamento de acesso de usuários, ferramentas de controle de acesso
à rede e ferramentas de gerenciamento dos dispositivos móveis. Seu parceiro dedicará especial
atenção à captura dos dispositivos móveis durante este inventário, o que pode ser desafiante, pois
muitas ferramentas de inventário não foram concebidas para capturar ativos móveis.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
O acesso a qualquer hora e em qualquer lugar a informações e pessoas abre novos caminhos para
a colaboração e produtividade dos usuários. O desenvolvimento de um perfil de mobilidade de sua
organização requer uma compreensão de como os dispositivos são usados em sua organização.
Seu parceiro ajudará a combinar dados coletados de ferramentas disponíveis com dados de fontes
adicionais que não são detectáveis através da maioria das ferramentas para permitir uma tomada de
decisões totalmente informada sobre como otimizar o programa de mobilidade de sua organização.

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro ajudará você a controlar seu ambiente de dispositivos móveis, tendo em consideração
o software existente e as novas soluções de software. Por exemplo, o MDM (Mobile Device
Management) para Office 365 permite que você gerencie e proteja os dispositivos móveis quando
eles estão conectados ao Office 365. Você pode usar o MDM para Office 365 para definir políticas
de segurança, regras de acesso e limpar dispositivos móveis se eles forem perdidos ou roubados.
Se você estiver procurando por proteção adicional, você pode assinar o Microsoft Intune, que inclui
a capacidade de restringir ações como copiar e colar, ajudando a manter informações corporativas
ainda mais seguro.

Considerações sobre Licenciamento
Para identificar suas necessidades de licenciamento, seu parceiro ajudará você a avaliar se a
organização está devidamente licenciada para o uso dos dispositivos móveis atuais da sua
organização e determinar as melhores opções de alinhamento com os seus planos de negócios
futuros, a partir das informações coletadas durante a análise.

Melhorias de Políticas
Seu parceiro analisará seus processos e políticas atuais de SAM. Se for necessário, ele fornecerá
recomendações para desenvolver ou melhorar as políticas para suportar a conformidade, gestão
e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes práticas recomendadas para
melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de sua organização.
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SAM para
Otimização de
Ambiente SQL

Os ambientes atuais de banco de dados estão constantemente crescendo e mudando à
medida que novos dados são adicionados. A explosão de dados só contribui para dificultar o
gerenciamento de ambientes que suportam suas necessidades de converter grandes
quantidades de dados em informações valiosas. O Gartner projeta que as soluções de big
data irão gerar US$ 232 bilhões em despesas em 2016.

O Gartner projeta que
as soluções de big data
serão responsáveis
por US$ 232 bilhões
em investimentos
em 2016.

Consequentemente, isso pode representar um desafio para se obter uma visão clara de seus dados a qualquer momento, especialmente
para cargas de trabalho que abrangem ambientes locais e de nuvem. O Engajamento de SAM (Software Asset Management) para
Otimização de Ambiente Microsoft SQL é focado na descoberta e análise do seu ambiente Microsoft SQL Server
para ajudar sua organização a transformar seu data center e reduzir os custos, a complexidade e os riscos da não conformidade.

Engajamento de SAM para Otimização de Ambiente SQL
O propósito de um engajamento de SAM para otimização de ambiente SQL é ajudá-lo a obter mais valor de seus investimentos
através da otimização das implantações de SQL, dos direitos de licença e do seu processo de aquisição, gerando uma melhor
compreensão de como o licenciamento funciona. Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar em seus ambientes SQL
e alguns dos benefícios que você pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM Microsoft em um Engajamento de SAM para
Otimização de Ambiente SQL.

Desafios

Oportunidades

Os ambientes modernos de SQL Server podem ser
complexos, dificultando a capacidade de:

A implementação das melhores práticas recomendadas de
SAM para otimização de ambientes SQL irá ajudá-lo a:

Obter insights sobre o que é implantado,
como está sendo usado e por quem

Identificar e consolidar instâncias de SQL Server subutilizadas

Controlar implantações de SQL Server devido à facilidade
de adição de novas instâncias de SQL Server e migração
para instâncias virtuais

Alinhar a equipe de TI, de compras e a gestão em torno
das metas organizacionais

Garantir que todas as implantações de SQL Server estejam
devidamente licenciadas, devido a um ambiente em
constante mudança
Gerenciar os requisitos de licenciamento ao adicionar
instâncias do SQL Server em resposta à pressão interna para
novos recursos ou resolver problemas rapidamente
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Otimizar ambientes para evitar custos desnecessários

Criar os processos necessários para o melhor
gerenciamento dos ambientes SQL
Certificar-se de ter as licenças certas de acordo
com suas necessidades e estratégias de negócios

Coleta e Análise de Dados
Um Engajamento de SAM para Otimização de Ambiente SQL pode ajudá-lo a identificar todas
as implantações de produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft
identificará áreas para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos
para ajudar sua organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em
conformidade. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
As ferramentas de inventário que você usar devem coletar uma grande quantidade de
pontos de dados sobre as instâncias e bases de dados SQL que possam ser usados para o
planejamento de expansões, migrações ou consolidações.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Seu parceiro fará a identificação dos servidores ativos e passivos, a presença de servidores
internos versus externos, e como os dados se movem através de seus servidores.

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro identificará todas as potenciais melhorias necessárias para otimizar suas cargas
de trabalho. Isto pode incluir consolidar ambientes para reduzir o número de instâncias de
SQL Server subutilizadas, ou criar um plano para mover alguns ou todos os ambientes SQL
para o Azure se existirem oportunidades de melhorias operacionais e financeiras. Outras
áreas de consideração podem incluir ambientes isolados de produção versus ambientes de
desenvolvimento para gerenciar e monitorar mais facilmente implantações e o licenciamento.

Considerações sobre Licenciamento
Essa fase determinará se você está devidamente licenciado para oferecer suporte aos vários
tipos de carga de trabalho SQL, como Business Intelligence e data warehouse, transacionais
ou de desenvolvimento e testes.

Melhorias de Políticas
Seu parceiro irá analisar seus processos e políticas atuais de SAM. Se for necessário, ele
fornecerá recomendações para desenvolver ou melhorar as políticas para suportar a
conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes
práticas recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de sua
organização.
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SAM para ambientes
de desenvolvimento

O desenvolvimento de software personalizado torna desafiador gerenciar o
licenciamento e a otimização de ambientes de desenvolvimento. São considerados
ambientes de desenvolvimento os que não têm nenhuma instância de produção
ou que não têm fins lucrativos para a empresa, como quando desenvolvedores de
software desenvolvem e testam código. Otimize seus investimentos de licenciamento
com o Engajamento de SAM (Software Asset Management) para Ambientes de
Desenvolvimento. Para manter um sistema de gestão de ativos saudável e obter
máximo valor de investimentos em software de sua organização, você precisa
entender o que define o seu ambiente de desenvolvimento, quem está acessando o
ambiente e como o software em execução no ambiente é licenciado.

Se você não tiver certeza se deve ou não
considerar como produção um dado
ambiente físico de servidor ou sistema
operacional, aplique o seguinte teste:
1. Você pode tornar permanentemente
este ambiente off-line, incluindo todos
os dados que ele está consumindo?
2. Você pode fazer isso sem afetar os
usuários finais? Se a resposta for “não”,
então você deve tratar o ambiente em
questão como produção.

Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento
O propósito de um Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento é ajudá-lo a extrair o máximo de seu investimento otimizando
a produção de sua organização versus ambientes de desenvolvimento ao obter uma melhor compreensão de como o licenciamento funciona.
Seu parceiro SAM ajudará você a entender os diferenciais entre produção e desenvolvimento, o MSDN e o licenciamento do Visual Studio.
Seu parceiro também fornecerá orientações para garantir que sua empresa esteja extraindo o máximo de benefícios que os softwares de
desenvolvimento e produção podem oferecer e as melhores práticas em processos a implementar para ajudar a reduzir custos e garantir a
conformidade. Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar em seus ambientes de desenvolvimento e alguns dos benefícios que você
pode obter ao trabalhar com um Parceiro SAM Microsoft em um Engajamento de SAM para esses ambientes.

Desafios

Oportunidades

Ambientes de desenvolvimento podem
ser complexos, tornando difícil:

A implementação das melhores práticas recomendadas de
SAM para ambientes de desenvolvimento irá ajudá-lo a:

Entender como diferenciar o desenvolvimento da produção
Monitorar como os sistemas de desenvolvimento são
implantados, desenvolvidos, testados, removidos e reconstruídos
através do ciclo de desenvolvimento de aplicativos
Obter uma imagem clara do software da organização em uso
Compreender como os usuários que acessam seus
ambientes de desenvolvimento precisam ser licenciados
e as opções através de assinaturas MSDN e de licenciamento
por volume Microsoft
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Otimizar ambientes de desenvolvimento através do maior
entendimento de como os servidores estão sendo utilizados
Identificar quais servidores podem ser reutilizados ou
removidos
Compreender erros comuns de licenciamento, como comprar
ou renovar mais assinaturas do que o necessário ou não
aproveitar direitos de novas versões
Proteger as licenças de desenvolvedor do vazamento de
chaves de produto dentro e fora da organização e implementar
políticas para o gerenciamento de seus ativos de software da
organização e treinamento para garantir a conformidade de
funcionários

Coleta e Análise de Dados
Um Engajamento de SAM para Ambientes de Desenvolvimento pode ajudá-lo a identificar todas
as implantações de produtos, uso e direitos de licença. Seu Parceiro SAM Certificado Microsoft
identificará áreas para melhorias e desenvolverá um conjunto de recomendações e processos
para ajudar sua organização a otimizar seus investimentos em software e permanecer em
conformidade. A coleta e análise de dados incluirá as categorias definidas abaixo.

Análise de Ambiente
As ferramentas de inventário que você usa devem coletar uma grande variedade de pontos
de dados em relação a servidores, estações de trabalho e mesmo dispositivos móveis
de desenvolvimento. Os dados serão usados para o planejamento de consolidações,
otimização do licenciamento e definição de procedimentos de implantação futuros.

Interpretação dos Dados e Requisitos Técnicos
Seu parceiro fará a identificação das convenções de nomeação de servidores e associação
dos servidores aos ambientes de desenvolvimento, staging, testes gerais, teste de
aceitação do usuário e ambientes de produção.

Considerações sobre a Implantação
Seu parceiro identificará melhorias potenciais necessárias para otimizar seus ambientes de
desenvolvimento e assegurar o licenciamento adequado. Isto pode incluir incorporar as
melhores práticas para suportar um treinamento efetivo de funcionários e o gerenciamento
de assinaturas de ferramentas de desenvolvimento. Outras áreas de consideração podem
incluir isolar ambientes de produção versus ambientes de desenvolvimento para gerenciar
e monitorar mais facilmente implantações e o licenciamento.

Considerações sobre Licenciamento
Para identificar áreas onde você pode otimizar seus investimentos em software e garantir
a conformidade, seu parceiro avaliará se você está devidamente licenciado para sua
implantação atual e o estado de uso, e recomendar as melhores opções para alinhar
com os seus planos de negócios futuros. Ele pode determinar se você está devidamente
licenciado para suportar ambientes de desenvolvimento, como de desenvolvimento,
staging, testes e aceitação do usuário.

Melhorias de Políticas
Seu parceiro analisará seus processos e políticas atuais de SAM. Se for necessário, ele
fornecerá recomendações para desenvolver ou melhorar as políticas para suportar a
conformidade, gestão e otimização contínuas. Seu parceiro irá compartilhar importantes
práticas recomendadas para melhorar o programa de gestão de ativos de softwares de
sua organização.
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