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Ivanti Unified IT — Enterprise License 
Agreement 

Ivanti® Enterprise License Agreement (ELA) to 

nowoczesny mechanizm licencjonowania dla 

klientów korporacyjnych. Teraz organizacje mogą 

korzystać z pełnej oferty produktów Ivanti, aby 

ujednolicić swoje IT i wdrożyć rozwiązania 

najbardziej odpowiednie dla ich działalności 

biznesowej, bez konieczności tworzenia nowego 

cyklu zamówień lub martwienia się o budżet na 

każdy zakup. 

Ogranicz problemy związane 

z poszukiwaniem odpowiedniego partnera 

Korzystanie z usług wielu dostawców oznacza, że 

musisz radzić sobie z różnymi procesami zakupu, 

programami konserwacji, metodami wsparcia i 

umowami licencyjnymi — każda z własnymi problemami 

zgodności. Możesz się poddać i pozwolić sprzedawcom 

rządzić swoim życiem. Lub możesz nawiązać 

współpracę z partnerem, który pomoże Ci podjąć 

strategiczne decyzje w dziedzinie IT, dzięki którym 

oszczędzisz jednocześnie czas i pieniądze. 

Zrelaksuj się — teraz to Ty ustalasz zasady 

Wiesz, jak trudno to potem wyprostować — przyprawia 

o ból głowy, prawda? Co będzie, jeśli automatycznie 

otrzymasz licencję na 20 procent więcej niż to, za co 

płacisz? Nazywamy to „True-Forward”. Oznacza to, że 

pod koniec każdego roku resetujemy Twoją liczbę 

licencji do nowej kwoty bez żadnych warunkowych opłat 

zaległych (back-charges-unless), oczywiście znacznie 

ponad dodanych 20 procent. Opcja True-Forward 

redukuje Twój ból głowy z powodu licencji, nieprawdaż? 

Bogactwo rabatów 

Masz do wyboru dwie wersje licencji ELA: Pick 2 lub 

Unified IT, która obejmuje wszystkie podstawowe 

rozwiązania z pięciu kategorii produktów. 

 

Unified IT: Zyskaj wszystkie pięć kategorii produktów 

Ivanti za mniej więcej taką samą cenę jak jeden główny 

produkt — to prawda, jeden produkt, a nie kategoria 

produktów. Licencja ELA rozpoczyna się od  1000 

użytkowników, jednak gdy liczba użytkowników będzie 

większa niż 5000, 10 000 i więcej, otrzymasz kolejne 

rabaty. 

Pick 2: Wybierz dwie dowolne kategorie produktów, a 

otrzymasz wszystkie podstawowe produkty z tych 

kategorii. 

Wskaż i wybierz rozwiązania najlepsze dla 

Ciebie 

Teraz wszystkie pomysły mają zielone światło, naprzód! 

Dzięki licencji ELA Unified IT masz to, czego 

potrzebujesz. Dla większości projektów szybciej 

dostaniesz zielone światło, ponieważ nie będzie już 

takich problemów budżetowych. Oto tylko kilka 

rozwiązań, w których można wykorzystać zalety licencji 

ELA: 

1. Przyjmowanie i zwalnianie (Unified IT) — 

automatyczne udostępnianie i blokowanie urządzeń, 

uprawnień i usług. 

ARKUSZ ROZWIĄZAŃ 

Zgodność 

Konserwacja 

Budżet 

Dostawcy 

Zwrot z inwestycji (ROI) 

Zakup kłopotów związanych  

z cyklem życia produktu 
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Najważniejsze cechy ELA 

Unified IT 

 

Opis ELA Ivanti 

Licencja ELA Subskrypcja na podstawie liczby użytkowników 

Minimalna liczba użytkowników 1000 użytkowników 

Okres 2-3 lata 

Model dostawy 
Lokalnie = cena standardowa lub Chmura = cena standardowa + cena 

hostingu 

True-Up True-Forward + 20% 

Ochrona ceny Czas trwania kontraktu 

Odnowienie Maksymalnie 5% ceny rocznej 

 

2. Samoobsługowe IT (Unified IT) — wszystkie usługi, 

wiedza, oprogramowanie i inne zasoby dostępne w 

portalu użytkowników końcowych. 

3. Tablice wskaźników Unified IT (Unified IT) — 

tablice wskaźników połączone ze wszystkimi danymi 

Ivanti i głównymi danymi innych dostawców. 

4. Zautomatyzowane identyfikowanie problemów i 

wykonywanie działań naprawczych (Unified IT) — 

szybsze rozwiązywanie problemów związanych z 

bezpieczeństwem. 

5. Migracja do Windows 10 i wdrażanie aktualizacji 

(Pick 2) — migracja i zarządzanie nieustającym 

strumieniem aktualizacji. 

6. Zgodność operacyjna (Pick 2) — podniesienie 

poziomu zgodności w zakresie bezpieczeństwa i 

zasobów IT w celu ograniczenia ryzyka. 
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