
Z hľadiska dôležitosti IT aktív pre

fungovanie biznisu a množstva pe-

ňazí do nich investovaných sa zdá,

že s hardvérom a softvérom by sa

malo zaobchádzať ako s jedinečným

aktívom firmy, počnúc dňom jeho

vyžiadania a nákupu, po celý čas po-

užívania, až po moment jeho vyra-

denia. Napriek tomu viac ako 80 %

veľkých firiem neriadi centrálne a au-

tomatizovane fyzické, prevádzkové

a finančné aspekty svojich IT aktív 

a ich vzájomné vzťahy. Mnohé spo-

ločnosti nemajú ani základný pre-

hľad o tom, aké IT aktíva majú, kde

sa nachádzajú, kto ich používa a aké

náklady sú s ich vlastníctvom spo-

jené. Práve týmto sa zaoberá manaž-

ment IT aktív (ďalej iba ITAM = IT

Asset Management).

Možno ste sa už stretli s pojmami

ako inventarizačný manažment (in-

ventory management) a konfiguračný

manažment (configuration manage-

ment) a vidí sa vám, že riešia podobnú

problematiku ako ITAM. Presné de-

finície týchto oblastí manažmentu

sa medzi odborníkmi čiastočne líšia,

zhoda však panuje v stanovení ich

základnej úlohy. Inventarizačný ma-

nažment zabezpečuje zozbieranie 

a udržiavanie aktuálnych informácií

o skutočnom stave IT aktív: aký hard-

vér a softvér organizácia práve vlastní,

kde sa nachádza a kto ho používa.

Konfiguračný manažment podľa me-

todológie IT Information Library

(ITIL) dopĺňa tieto základné informá-

cie o vzájomné vzťahy IT aktív a vy-

tvára tak logický model infraštruktúry,

ktorý primárne slúži na podporu

poskytovania IT služieb – manažment

incidentov, problémov a zmien.

ITAM – VYSOKO INTEGROVANÉ

RIEŠENIE

ITAM je ešte širšia disciplína ako

konfiguračný manažment, pretože

sa zameriava na finančnú a zmluvnú

stránku IT aktív a zaoberá sa nimi

nielen počas ich používania v pre-

vádzke, ale v celom ich životnom cyk-

le. Znamená to, že pre IT aktíva pri-

náša manažment zmlúv a oprávnení,

stanovenie nákladov a zostatkovej

hodnoty konkrétneho aktíva, zohľad-

ňujúc stav jeho podpory a vlastníctva,

vrátane lízingu. Pokrýva tiež podporu

procesov nákupu, manažment dodá-

vateľov a výrobcov, štandardizáciu

služieb a vytvorenie katalógu IT

aktív. Zohľadňuje pri tom špecifiká

IT a manažmentu softvérových aktív,

potreby a členenie konkrétnej orga-

nizácie, optiku jednotlivých projektov

a rozpočtov, ako aj požiadavky regu-

lačných opatrení.

Inventarizačný manažment, kon-

figuračný manažment a ITAM teda

možno chápať v uvedenej hierarchii.

Ich zavádzanie sa v každom prípade

odporúča dôsledne premyslieť, dô-

kladne naplánovať a uskutočniť v uve-

denom poradí alebo súčasne. K ďal-

ším odporúčaniam patrí ukladať dáta

do centrálnej relačnej databázy – pri-

rodzenou voľbou je CMDB (configu-

ration management database), zvoliť

vhodnú detailnosť informácií o IT ak-

tívach, stanoviť míľniky projektu a je-
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Asi sa všetci zhodneme, že prvoradým poslaním oddelenia IT je poskytovať služby ostatným organizačným

jednotkám. Pracovníci IT majú denne na tanieri, že to musia robiť stále efektívnejšie, s nižšími nákladmi

a rizikom, ako aj v zhode s regulačnými opatreniami. Spoliehajú sa pritom na servery, stolové a pre-

nosné počítače, sieťové a periférne zariadenia, operačné systémy a softvérové aplikácie, ktoré súhrne

označujeme ako IT aktíva. Možno ich rozdeliť do neuveriteľného počtu tried a typov, sú navzájom 

prepojené a závislé, čím vytvárajú infraštruktúru podporujúcu ľudí a firemné procesy.
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ho krátkodobé i dlhodobé ciele, udr-

žiavať komunikáciu, zhodu a podporu

ľudí z relevantných oddelení organi-

zácie, stanoviť procesy a dodržiavať

pravidlá ITAMu, a v neposlednom

rade použiť osvedčené technológie.

Dôležitosť prípravy implementácie

podčiarkuje potreba integrovať a skon-

solidovať existujúce nástroje a zdroje

dát v IT prostredí spoločnosti, vrátane

úzkeho prepojenia predovšetkým s rie-

šeniami service desku, ERP (enterprise

resource planning) a distribúcie soft-

véru.

POJMY A ICH OBSAH

ITAM ako vysoko integrované rie-

šenie vyžaduje veľa procesného plá-

novania, ale aj zavedenie nových či

integráciu existujúcich softvérových

technológií. Neustále sa rozširujúca

rodina produktov HP OpenView (ďalej

iba HP OV) tomu vychádza maximálne

v ústrety:

��Na objavenie a zmapovanie zaria-

dení vo firemnej sieti a pravidelnú

inventarizáciu ich hardvéru a soft-

véru slúži HP OV Enterprise Dis-

covery. Zároveň umožňuje zbierať

informácie o využívaní softvéru 

v jednotlivých počítačoch. 

��V súčasnosti možno na tieto úlohy

alternatívne použiť HP OV CM In-

ventory Manager a HP OV CM

Application Usage Manager. Auto-

matizované udržiavanie softvéro-

vých konfigurácií počítačov, distri-

búciu softvéru a patchov zabezpe-

čujú ďalšie produkty radu HP OV

Configuration Management Solu-

tions.

��Logický model infraštruktúry sa vy-

tvára v CMDB, ktorá sa dodáva ako

súčasť riešení manažmentu IT slu-

žieb, postavených na produktoch

HP OV Service Desk alebo HP OV

ServiceCenter.

��Takúto databázu využíva aj naša

vlajková loď riešenia ITAMu – HP

OV AssetCenter. Jeho základ mož-

no rozširovať prostredníctvom vo-

liteľných modulov:

- Portfolio management slúži na

zosúladenie údajov o IT aktívach

z viacerých zdrojov, riešenie zis-

tených rozdielov medzi ich sku-

točným a očakávaným stavom,

vytvorenie portfólia IT aktív pod-

ľa potrieb organizácie a zachy-

tenie ich vzájomných vzťahov.

- Software Asset Management sa

zameriava na udržiavanie súla-

du medzi skutočným počtom

inštalácií, uzavretými licenčný-

mi zmluvami a nakúpenými soft-

vérovými licenciami, pričom op-

timalizuje náklady na softvér je-

ho štandardizáciou, manažova-

ním oprávnení používateľov a sle-

dovaním využívania softvéru.

- Procurement Management kon-

troluje, či požiadavky na IT ak-

tíva nie sú v rozpore so schvá-

lenými pravidlami a katalógom

aktív, služieb a dodávateľov, sle-

duje stav interných zásob a roz-

počtov, páruje dodané zariade-

nia s objednávkami a podporuje

schvaľovacie procesy pomocou

workflowov.

- Financial Management zachytá-

va a monitoruje investičné a pre-

vádzkové náklady, súvisiace 

s každým IT aktívom v celom

jeho životnom cykle. Náklady

možno sledovať podľa jednotli-

vých organizačných jednotiek 

a rozpočtov. Celkové náklady

vlastníctva (TCO) sa kalkulujú

na úrovni jednotlivých aktív, ich

kategórií alebo biznis služieb.

- Chargebacks umožňuje alokáciu

IT nákladov v jednotlivých or-

ganizačných jednotkách spoloč-

nosti. Kalkulácie môžu byť za-

ložené na fixných nákladoch,

percentuálnej časti celkových

nákladov alebo na používaní

aktíva. Vykázanie nákladov mô-

že byť iniciované poskytnutím

IT služby alebo aktíva, prípadne

jeho presunom.

- Contract Management automa-

tizuje procesy súvisiace s ma-

nažmentom zmlúv. Zaznamená-

va základné podmienky zmlúv

a umožňuje nastaviť upozorne-

nia na dôležité dátumy. Podpo-

ruje manažment vzťahov s do-

dávateľmi.

- Cable Management zbiera, ma-

nažuje a vyhodnocuje informá-

cie o fyzických sieťových pre-

pojeniach vo vnútri organizácie,

aj smerom von.

��AssetCenter možno integrovať s iný-

mi produktmi HP OpenView alebo

tretích strán priamo, pomocou

vopred pripravených konektorov,

alebo federáciou s využitím webo-

vých služieb (SOAP). Okrem ho-

tovej integrácie vyššie spomína-

ných produktov HP OpenView

chcem upozorniť na dostupnosť

konektorov pre systémy tretích

strán, ako je SAP ERP alebo Micro-

soft SMS.

��Riešenie ITAMu ďalej možno dopl-

niť o nástroj HP OV BI Portal pre

pokročilé spracovanie a vyhod-

notenie dát, alebo o nedávno ohlá-

sený produkt HP OV Decision-

Center na podporu rozhodovania

na úrovni vedenia IT organizácie.

ROZHODUJE ROZSAH

IMPLEMENTÁCIE

Prínosy riešenia ITAMu závisia od

rozsahu jeho implementácie a inte-

grácie do prostredia konkrétnej orga-

nizácie. Pomocou produktov HP

OpenView možno navrhnúť a imple-

mentovať riešenie, ktoré zodpovedá

vývojovému štádiu a súčasným po-

žiadavkám spoločností na manažment

svojich IT aktív. Vo všeobecnosti

ITAM zavádza procesy, ktoré optima-

lizujú náklady a využitie jednotlivých

IT aktív, zabezpečujú, aby ponuka

IT zodpovedala požiadavkám biznisu 

a aby IT aktíva čo najefektívnejšie 

a najspoľahlivejšie podporovali špe-

cifické požiadavky biznisu na produk-

tivitu. V neposlednom rade ITAM zni-

žuje riziká súvisiace s dodržiavaním

regulačných opatrení a zachovaním

nepretržitosti fungovania biznisu. 
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Obr. 1: Riešenie pre správu IT aktív – HP OpenView AssetCenter


