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Kom i mål med ILMT
Hvad er ILMT?
ILMT er et software administrations tool udviklet af IBM, der støtter kunden 
i beregninger af behovet for IBM server licenser i kundens distribuerede 
miljøer; Windows, UNIX (f.eks. Linux & AIX) og IBM iOS
(AS/400).

ILMT genkender IBM softwaren installeret på serverne og tager højde for 
serverens processorkonfiguration i beregningerne af licensbehovet.

Alle IBM kunder med en Passport Advantage aftale kan bestille og down-
loade ILMT uden beregning fra Passport Advantage Online. Men kunden skal 
selv forestå implementering af løsningen.

Output fra ILMT er en række rapporter, som kan oplyse kunden om installeret 
IBM software på udvalgte servere/hele miljøet eller IBM server licensbehovet 
for udvalgte IBM software produkter på kryds og tværs.

Hvorfor ILMT?
Implementering af ILMT og generering af rapporter fra toolet er et krav og en 
forudsætning fra IBM’s side for, at kunden kan benytte sig af ’Sub-capacity’ 
licensering af kundens virtuelle miljøer.

Dette er ikke et nyt krav fra IBM’s side. Faktisk har IBM siden 9. april 2009 
stillet som forudsætning for benyttelse af ’Sub-capacity’  licensering, at kun-
den implementerer ILMT og ved hjælp af ILMT udarbejder kvartalsrapporter, 
som skal gemmes to år tilbage og  fremvises på forlangende af IBM (f.eks. i 
forbindelse med en audit).

Hvad er ‘Sub-capacity’ licensering?
‘Sub-capacity’ licensering indbefatter, at kunden i sine virtuelle miljøer alene 
behøver licenser til at dække de allokerede virtuelle CPU’er (cores) og ikke 
det fulde virtuelle cluster eller host. ’Sub-capacity’ licenseringsmodellen vil 
for de fleste kunder være øko-nomisk mere attraktiv end den traditionelle 
’ Full-capacity’ licenseringsmodel.

Det tekniske setup for ILMT er:
• Installation af ILMT server (baseret på DB2 & WAS 

som følger med toolet)
• Udrulning af ’mikro-agenter’ til alle de servere, som 

ønskes inkluderet i  rapporteringen
• Udrulningen af agenter kan ske manuelt, via script 

eller i de fleste tilfælde kundens normale distribu-
tionstools

• Hverken server eller agenter er særligt res-
sourcekrævende (CPU, disk og RAM) og belaster 
ikke infrastrukturen nævneværdigt

IBM Sub-capacity licensering
• Siden 18. juli 2011 har ’Sub-capacity’ licensering 

være integreret i IBM’s Passport Advantage aftale.
Tidligere skulle kunden tiltræde en tillægsaftale for 
at få ret til ’Sub-capacity’ licensering.

• Stort set alle IBM Software server licenser er godk-
endt for ’Sub-capacity’ licensering. En liste over ikke 
godkendte IBM Software server licenser kan findes 
via følgende link: www.ibm.com/software/lotus/
passportadvantage/subcaplicensing.html

• Der findes en positiv liste for godkendte 
virtualiserings produkter, servere, processorer 
og operativsystemer, som er godkendt for ’Sub-
capacity’ licensering. Disse positivlister kan findes 
via følgende link: www.ibm.com/software/lotus/
passportadvantage/subcaplicensing.html

• Sidst, men bestemt ikke mindst, er implementering 
af ILMT og udfærdigelse af kvartalsrapporter (som 
minimum) en forudsætning for at kunne benytte 
’Sub-capacity’ licenseringsmodellen for alle kunder 
med mere end 1000 medarbejdere.

• IBM License Metric Tool
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Hvordan kommer du i gang med ILMT?
Et ILMT projekt adskiller sig ikke nævneværdigt fra de fleste andre it-projekt 
implementeringer.

Første del af implementeringen indbefatter installation af server og udrulning 
af agenter. Vi anbefaler, at kunden i første omgang foretager agent-udrulning 
på en afgrænset ’test-gruppe’ og når kunden er fortrolig med disse udvider 
udrulningen til de øvrige servere (eventuelt opdelt i grupper i relation til 
 geografi, platforme eller andre karakteristika).

Anden del af implementeringen indbefatter konfigurering og mapping af de 
af ILMT identificerede data, samt generering af ILMT rapporter. Denne del af 
implementeringen har vist sig at overraske mange kunder ved at være mere 
omfattende og kompleks end antaget. Men det er en vigtig del i forhold til at 
kunne generere valide, troværdige og brugbare ILMT rapporter.

Hvordan kommer jeg i mål med ILMT?
I Atea har vi deltaget i flere succesfulde projekter med implementering af 
ILMT, hvor vores rolle typisk har været at bistå kunden med:
• verificering af det idenficerede IBM software
• konfigurering og mapping af IBM software bundles
• ekskludering af ikke relevante IBM software produkter
• generering af de første ’færdige’ ILMT rapporter

Atea kan yderligere tilbyde at forestå den efterfølgende drift og monitorering 
af ILMT, samt udarbejdelse af ILMT rapporter ud fra en skabelon, aftalt og 
defineret i samarbejde med dig.

Hvad nu?
Hvis du nu er kommet til den erkendelse, at din virksomhed har behov for at 
få implementeret ILMT for enten at kunne benytte jer af IBM ’Sub-capacity’ 
licensering, eller for at blive IBM server software compliant, fordi I allerede 
 benytter jer af denne licenseringsform, så kan vi hos Atea hjælpe din virksom-
hed med at løse denne opgave.

Atea kan tilbyde
• at konfigurere ILMT i relation til verificering af 

de identificerede data, mapping af bundles og 
 ekskludering af ikke relevant software

• at bistå kunden med den efterfølgende 
 monitorering og drift af ILMT i relation til generering 
af  brugbare rapporter, identificering af nye IBM 
software produkter m.v.

• IBM License Metric Tool
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