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Auditoria de Licenciamento QCloud como um Serviço

Faça uma auditoria de licença em seu 
sistema Oracle ERP, de maneira rápida 

e fácil, sempre que você precisar,
sem pressão sobre os recursos.

BENEFÍCIOS:

Informações precisas, entregues em poucas 
horas

Forneça evidências para a equipe de auitoria e 
licenciamento Oracle

Monitore a conformidade da licença

Economize dinheiro identificando licenças 
redundantes

Controle melhor a segurança identificando 
usuários com acesso desnecessário

Rastreie o uso do módulo por usuário

Muito fácil de usar: é necessário um esforço 
interno mínimo.

VOCÊ ESTÁ EM CONFORMIDADE COM SEU CONTRATO
DE LICENÇA DE ERP DA ORACLE?

Pode ser muito difícil acompanhar o uso do ERP e
manter a conformidade com sua licença. Se você
recebeu a ligação da equipe de licenciamento da Oracle,
já deve saber o tamanho da conta!

VOCÊ ESTÁ PAGANDO POR LICENÇAS QUE NÃO 
PRECISA?
Você pode ter certeza de que realmente usa todos os 
itens para os quais está licenciado? Como você 
descobriria isso?
Disponível via uma assinatura mensal para Oracle
E-Business Suite e JD Edwards EnterpriseOne, o QCloud
License Audit fornece as informações necessárias para
otimizar suas cobranças de licença de ERP.

Nenhum esforço técnico necessário para executar uma
auditoria:

Um usuário autorizado pode executar uma auditoria a
qualquer momento. Basta fazer login, solicitar uma
auditoria e você receberá os resultados dentro de
algumas horas - sem necessidade de assistência técnica,
sem scripts SQL e sem pânico. A única entrada técnica
necessária é uma instalação de meia hora do Q Agent
antes da primeira execução.

Resultados da auditoria:

Você receberá relatórios, com recursos de
detalhamento, sobre:

• Todos os usuários que efetivamente realizaram
transações em cada módulo

• Todos os usuários com segurança liberada que lhes
permitem realizar transações em cada módulo.

Você também pode ver quem acessou os módulos
personalizados e, assim, rastrear possíveis problemas de
acesso.

Compare o uso real versus usuários licenciados:

Você pode inserir seus próprios detalhes de licença
(SKUs do Oracle ERP), e o relatório destacará qualquer
módulo em que o uso exceda a cota licenciada
especificada.

Se preferir, você pode nos fornecer suas informações de
contrato e analisaremos os resultados da auditoria para
determinar a conformidade com seu contrato Oracle.



QCLOUD

SEGURANÇA DE DADOS
Seus dados e resultados são totalmente seguros e privados:

Todos os dados 'em voo' e 'em repouso' na nuvem são
criptografados e o QCloud usa uma arquitetura
multilocatário segura, para que suas informações nunca
sejam vistas por outros usuários da mesma nuvem.

As chaves de API fornecidas com o Q Agent são válidas
apenas pela duração da auditoria; novas chaves são
emitidas para auditorias subsequentes.

COMO FUNCIONA
Quando você deseja executar uma auditoria, basta acessar o
QCloud para enviar sua solicitação. Na primeira execução da
auditoria, você receberá um email com instruções sobre
como configurar o Q Agent. O Q Agent coleta e criptografa as
informações necessárias e as envia para o QCloud.

RESULTADOS
Você receberá um email para notificá-lo quando o relatório
de auditoria estiver pronto, incluindo links para acessar os
resultados via QCloud.

Os resultados podem ser visualizados por usuários
autorizados de qualquer lugar, a qualquer momento.
Downloads em PDF e XLS também estão disponíveis.

TAMBÉM DISPONÍVEL: AUDITORIA DE SEGURANÇA
Como uma opção separada, o QCloud também fornece
funcionalidade para analisar problemas de acesso e
segregação de funções em seu sistema. Os dados de
segurança são analisados com base em nossas políticas de
SoD pré-existentes, baseadas em requisitos comuns de
auditoria, desenvolvidas em consulta com nossos clientes e
seus parceiros de auditoria internos e externos. A saída inclui
relatórios de SoD e conformidade, bem como
recomendações para melhorias de segurança.

A ARQUITETURA
O serviço usa uma arquitetura baseada em nuvem que 
consiste em 2 módulos:

Q AGENT

Este módulo contém todos os dados e lógica necessários
para analisar seu sistema, bem como gerar os relatórios
produzidos. O QCloud está hospedado na AWS, um provedor
líder de nuvem e em outros provedores de serviços em
nuvem locais.

Este módulo reúne os dados necessários do seu sistema
Oracle ERP, criptografa-os e envia-os para o QCloud. Isso
inclui informações apenas sobre o uso do módulo; nenhum
dado transacional é carregado.

O Q Agent será executado em qualquer dispositivo que possa
se conectar ao banco de dados ERP e que tenha
conectividade com a Internet.
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