
para Oracle ERP Systems: JDE e EBS

Auditoria de Licenciamento QCloud como um Serviço

Conduza uma Auditoria de 
Licenciamento em seu sistema 
Oracle ERP, de forma rápida e 
fácil, sempre que precisar, sem 

pressão sobre os recursos.

BENEFÍCIOS:

Informações precisas, entregues 

em poucas horas

Muito fácil: requer mínimo 

esforço interno

Fornece informações para a 

equipe de auditoria de 

licenciamento Oracle

Comprova a conformidade

Mantém uma verificação mensal 

sobre o uso de ERP

Rastreia o uso do módulo pelo 

usuário

LICENCIAMENTO ORACLE ERP:

VOCE SABE SE VOCÊ ESTÁ EM 

CONFORMIDADE?

Se você receber uma ligação da equipe de licenciamento da

Oracle, você saberá o quanto isso pode ser assustador.

Você os deixa entrar e auditar você, ou recusa o acesso, e

depois se esforça para fornecer as explicações necessárias?

A auditoria de licenciamento QCloud fornece uma solução

fácil para ajudar você a estar em conformidade. Por uma

simples taxa mensal, os usuários QCloud podem fazer login a

qualquer momento para solicitar uma auditoria e obter os

resultados em poucas horas - sem recurso técnico necessário,

sem scripts SQL e sem pânico.

Não é necessário esforço técnico para executar uma

auditoria:

A auditoria de licenciamento pode ser executada por qualquer

usuário autorizado a qualquer momento. Basta fazer o login,

solicitar uma auditoria e você receberá os resultados em menos

de 2 horas. A única entrada técnica necessária é uma instalação

de meia hora do Q Agent antes da primeira execução.

Oracle ERP e Banco de Dados:

Esta nova funcionalidade de auditoria de licenciamento está

disponível agora para os clientes do sistema JD Edwards ERP.

Ela estará disponível para os clientes Oracle E-Business Suite e

Oracle Database em abril de 2018.

Oracle ERP SKUs:

Você pode inserir seus próprios detalhes de licenciamento, ou

em breve poderá instruir a QCloud a recuperar os detalhes do

contrato no site de suporte da Oracle, usando suas credenciais

de acesso. Nós não retemos essas credenciais, mas você pode

fazer login a qualquer momento e atualizar automaticamente

suas informações de licenciamento Oracle na QCloud.

Resultados da Auditoria:

Você poderá ver exatamente quantos usuários tem tabelas

atualizadas em cada módulo do sistema ERP e detalhar para

investigar as estatísticas.

O relatório irá destacar todos os módulos onde o uso excede a

quota licenciada.

Você também pode ver quem acessou módulos personalizados

e, assim, rastrear possíveis problemas de acesso.



QCLOUD

SEGURANÇA DE DADOS

Your data and results are fully secure and private:

Todos os dados ‘em trânsito’ e ‘em repouso’ na nuvem

são criptografados e a QCloud usa uma arquitetura

Multi-Tenant segura, de modo que sua informação

nunca pode ser vista por outros locatários.

As chaves API fornecidas com o Q Agent só são válidas

durante a auditoria; novas chaves são emitidas para

auditorias subseqüentes.

COMO FUNCIONA

Quando você deseja executar uma auditoria, você

simplesmente faz um login na QCloud para enviar seu

pedido. Na primeira auditoria, você receberá um e-mail

com instruções sobre como configurar o Q Agent. O Q

Agent coleta e criptografa as informações necessárias e,

em seguida, as transfere para a QCloud.

RESULTADOS

Você receberá um e-mail notificando quando o relatório

de auditoria estiver pronto, incluindo links para acessar os

resultados através da QCloud. Os resultados podem ser

vistos por usuários autorizados em qualquer lugar, a

qualquer momento.

Os resultados identificam os módulos em conformidade,

módulos fora de conformidade, número de usuários

acessando cada módulo. Os downloads de PDF e XLS

estão disponíveis.

AUDITORIA DE SEGURANÇA

Para usuários registrados, a QCloud também fornece

funcionalidades para analisar questões de acesso e

Segregação de Funções em seu sistema. Os dados de

segurança são analisados em relação às nossas políticas de

SoD pré-configuradas, que se baseiam em requisitos de

auditoria comuns, desenvolvidos em consulta com nossos

clientes e seus parceiros de auditoria internos e externos.

O resultado inclui relatórios de SoD e conformidade, bem

como recomendações para melhorias de segurança.

A ARQUITETURA

O serviço usa uma arquitetura baseada em nuvem 

composta de 2 módulos:

Q AGENT

Este módulo contém todos os dados e lógica necessários

para analisar o seu sistema, bem como os relatórios

produzidos. A QCloud é hospedada na AWS, um

provedor de nuvem muito seguro e em outros

provedores de serviço de nuvem local.

Este módulo reúne os dados necessários do seu sistema

Oracle ERP, criptografa-os e depois os transfere para a

QCloud. Isso inclui informações 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

conexão com a internet.
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Para saber mais ou 

solicitar uma demo, 

envie um email para: 

sales@qsoftware.com

ou visite

www.qsoftware.com.
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