automatisering en
internetdiensten

Licentiebeheer

Correct en legitiem gebruik van software
Voor wie?

Waarom?

Legitiem gebruik van uw software

Veel mensen beseffen bij de aanschaf van
software niet dat zij alleen betalen voor het
gebruik. Er wordt geen software gekocht,
maar veelal alleen een gebruikslicentie.

U kunt bij ons terecht voor informatie over uw licenties en de daaraan
verbonden kosten. Met licentiebeheer worden gebruikte, overbodige
en ontbrekende licenties inzichtelijk gemaakt. U kunt bij ons ook
terecht voor vragen over nieuwe of aanvullende softwarelicenties en
de aanschaf ervan.

Deze licentie bepaalt hoe vaak u de software
mag installeren of hoeveel gebruikers er
legaal zijn toegestaan.
Ieder merk hanteert een eigen licentievorm.
Dit maakt het lastig overzicht te houden.
KBITE informeert u graag hierover.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Licentiebeheer is geschikt indien u:
>> geen of onvoldoende zicht heeft op het gebruik van 			
softwarelicenties

>> nieuwe software(licenties) wilt aanschaffen
>> advies wilt bij de aanschaf of huur van software(licenties)
>> inzicht wilt in software en licentiegebruik binnen uw bedrijf

De mogelijkheden:
>> Licentie controle Uw huidige gebruik en licenties worden in kaart gebracht. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van
ontbrekende of overbodige licenties.
>> Licentie advies Nadat de licenties in kaart zijn gebracht, bekijken we welke licentievorm het beste past bij uw organisatie. Nu,
maar vooral ook in de toekomst. Vooral als u op het punt staat software aan te schaffen, is dit interessant.
>> Licentie beheer Wij houden voor u in de gaten welke licenties er zijn en wanneer die verlopen.
>> Licentie verkoop Wilt u nieuwe software(licenties) aanschaffen of bestaande contracten uitbreiden: wij leveren vrijwel alle

software

software

>> kbite.nl/licentie

licentiebeheer
Een goed inzicht in uw licentiehuishouding
biedt een legio aan voordelen.
Met uw licentie-huishouding goed op
orde kunt u fors besparen. U koopt geen
onnodige licenties en zet uw licenties
effectiever in. U voorkomt bovendien
boetes. Door goed inzicht worden licenties
effectiever ingezet binnen uw organisatie.

Voorkom illegaal
softwaregebruik

Daarnaast wordt ook compliancy, het
zorgen voor legaal gebruik van software,
steeds belangrijker.

software asset
management
Software Asset Management (SAM), ook wel
licentiebeheer genoemd, is een waardevol
proces voor elke onderneming. Het is een
systematiek waarmee een onderneming
effectief haar software-eigendommen kan
beheren en beveiligen. Van implementatie
tot vervanging.
Een goede SAM-strategie behelst een
stappenplan waarmee een organisatie
verantwoordelijk onderneemt en beter
in staat is haar software-investeringen te
beheren. Investeringen in IT worden zo geen
noodzaak, maar een strategische keuze.

Wat zijn de voordelen?

>>

Kostenbesparing

>>

Voorkomen van boetes

>>

Transparante kosten

>>

Goede ondersteuning

Veel bedrijven betalen voor software die niet meer wordt
gebruikt. Met de juiste licentievorm kunt u veel geld
besparen. Wij geven graag een goed advies over mogelijke
besparingen.
Boetes na controle zijn vaak hoger dan de kosten voor de 		
licenties zelf. Onvoldoende licenties van commerciële 		
software kunnen u duur komen te staan.
OEM licenties worden goedkoop aangeboden bij hardware.
Maar bij vervanging van de hardware hoort weer een 		
nieuwe licentie. Deze kosten zijn steeds verborgen 		
in uw aanschaf. Met licentieovereenkomsten worden deze
kosten inzichtelijk gemaakt.
Op al uw vragen zoeken wij een passend antwoord.. 		
Desgewenst kunnen wij voor u de software na aankoop op
locatie installeren.

Gerelateerde producten:
>> Netwerkbeheer Zorgeloze installatie, onderhoud en beheer van bedrijfsnetwerken en apparatuur.
>> Software ondersteuning Problemen met software worden op afstand of op locatie opgelost.
>> ICT begeleiding Begeleiding van uw projecten, met een heldere projectplanning en voortgang.
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