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Enhance your
Software Investment

A crescente dinâmica dos mercados digitais tem exigido das organizações, uma resposta mais ágil e proativa, 
assente em novas soluções tecnológicas.
Estima-se, no entanto, que o número de fabricantes de software aumente 20 vezes nos próximos 10 anos, dificultando 
as escolhas mais adequadas ao roadmap tecnológico. A gestão complexa do licenciamento de múltiplos fabricantes e 
tecnologias, pode induzir ao risco de não conformidade legal e financeira das organizações.

Serviço de suporte e gestão de contratos de licenciamento de software,
que auxilia na procura das melhores soluções e garante suporte para utilização das mesmas.

A equipa especializada de Managed Licensing Solutions, disponibiliza e suporta os clientes no processo de avaliação,
seleção, aquisição e manutenção das soluções tecnológicas dos mais variados fabricantes IT.
O nosso foco é garantir que a visão tecnológica suporta as necessidades do negócio das organizações.

Gestão de ativos de software (gestão de contratos, licenciamento de produto on-premises, cloud e subscrições)
Arquitetura de soluções de licenciamento de software
Aconselhamento sobre programas e cenários de licenciamento mais adequados
Consultoria de otimização de licenciamento
Acompanhamento e esclarecimento de todas as alterações de licenciamento de produtos (workshops/sessões temáticas)
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SAM - Software Asset Management

Technology Solutions Advisors

A adoção de metodologias SAM e implementação de um sistema ITAM (Information Technology Asset 
Management) possibilita às organizações conhecer o estado geral da infraestrutura de IT e medir os impactos 
associados à instalação de novas soluções e à conformidade de licenciamento. 

Serviço de suporte e aconselhamento para a adoção de novas soluções tecnológicas, garantindo a sua correta 
implementação e o endereçamento das necessidades de utilização efetivas.

Análise de risco dos ativos de IT (software e hardware)
Controlo e otimização de custos
Soluções de ITAM Managed Services
Suporte a auditorias de licenciamento de software
Validação e otimização do licenciamento de software
Avaliação das condições de impacto sobre novas soluções tecnológicas

Suporte técnico
Suporte de design
Desenho de arquiteturas IT
Auxilio na aplicação prática das ferramentas
Aconselhamento sobre novos produtos e soluções
Adequação de soluções tecnológicas de acordo com as necessidades das organizações
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Sobre 
a Claranet

  Fundada em 1996
  475M€ de faturação anual
  6.500 Clientes empresariais
  Operações em 9 países

  Mais de 2.200 colaboradores em 24 escritórios
  43 Datacenters na Europa, dos quais 3 em Portugal
  Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos da              

aaGartner desde 2013

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt


