
 

 

ILMT 9 Installation 

Hvad er ILMT? 

For at hjælpe dig med en compliant licensudregning, har IBM udviklet et gratis 
værktøj kaldet ILMT – IBM License Metric Tool. ILMT består af en serverapplikation, 
samt ’mikro-agenter’, der installeres på maskiner, der benytter IBM software. 
Agenterne melder løbende ind til serveren hvilke licenser der benyttes, samt hvilke 
CPU’er softwaren kører på. Dette skal bruges til at udregne Processor Value Units 
(PVU), som benyttes til prissætning af IBM licenser. 
 
Manuel optælling og udregning af PVU er besværligt, da det kommer an på CPU type og bestykning i dine servere. Ønsker man 
at benytte IBM’s Sub-Capacity PVU licenser, som beregner den egentlige CPU kapacitet der benyttes i VM’er og prissætter ud 
fra denne værdi, er det et krav fra IBM, at man benytter ILMT til licensrapporter. På ILMT serveren kan man på et hvilket som 
helst tidspunkt trække en rapport, der fortæller, hvad man bruger af IBM software og hvor mange PVU’er, der er tale om. 
Hverken agenter eller server kræver meget CPU og belaster ikke infrastrukturen. 
 

Forberedelse 

Inden ILMT installationen bedes I have følgende klar: 

 VM med Windows 2012R2, Windows 2008R2 eller RedHat Enterprise Linux 6.x (virker også på CentOS) til ILMT server 

 ILMT serveren skal være konfigureret på netværket og registreret i DNS (forward & reverse lookup) 

 En service account til ILTM server processer og DB, som har lokal admin rettigheder & mulighed for remote login 

Minimum 80GB ledig diskplads til installationsfiler og database, og minimum 4GB RAM 

 ILMT serveren skal kunne tale med alle agenter (begge retninger) via UDP & TCP på port 52311 

Hvis det er muligt, ønsker vi desuden remote tilgang til serveren under installationen. 

 

Inkluderet i ydelsen 

 Installation af database (SQL Express eller DB2), IEM og ILMT 

 Installation af min. 20 agenter 

 Hjælp til indsamling af Sub Capacity data fra hypervisor (VMware vSphere eller HyperV) 

 Kort workshop i produktet, samt vejledning til oprettelse af Licensrapporter 

Priser 

Ydelse Varenummer Pris 

ILMT Installation SERVICES-6044 22.425,- 

25 timers klippekort på konsulentydelser (10% rabat på timer) 99075 36.225,- 

 

Kontakt 

Send os en mail på sa@arrowecs.dk  

IBM kræver en ILMT 
rapport som 
dokumentation, 
hvis man ønsker at 
gøre brug af Sub-
Capacity licenser. 
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