ProductSheet

Licentiescan
De licentiepositie van uw organisatie helder in kaart
met een compleet overzicht van de geïnstalleerde
Microsoft software

UITDAGING
Inzicht krijgen in het gebruik van Microsoft licenties

OPLOSSING
Licentiescan

RESULTATEN
Uw licentiegebruik inzichtelijk met een compleet overzicht en
een gedegen advies

Uitdaging
Het beheer van licenties, zoals voor het gebruik van
Microsoft Office en andere software die u dagelijks in uw
organisatie toepast, is een grote uitdaging. Helaas zijn er
veel organisaties die de licenties niet op orde hebben
doordat licenties verkeerd gebruikt worden of in
onvoldoende aantallen zijn aangeschaft.
Dit beheer is echter van groot belang. Microsoft
controleert bijvoorbeeld of de licenties in voldoende
aantallen zijn aangeschaft en ook worden gebruikt zoals
door Microsoft vastgelegd.

Oplossing
Avit ondersteunt u graag in het beheer van uw licenties met
behulp van de Licentiescan. Door middel van deze scan
maken wij uw licentiegebruik inzichtelijk en geven u een
gedegen advies.
Het resultaat van de Licentiescan is een document waardoor u
weet of u voldoende licenties heeft aangeschaft en of deze
volgens de regels van Microsoft worden gebruikt. Daarnaast
biedt dit document inzicht in wat de komende jaren gedaan
zal moeten worden op Microsoft licentiegebied, gericht op de
toekomst van uw organisatie.

Inhoud Licentiescan
Software inventarisatie
In deze stap wordt alle software die op de pc’s, laptops,
servers en andere apparaten in uw organisatie is geïnstalleerd,
geïnventariseerd. Deze inventarisatie kan handmatig worden
uitgevoerd of automatisch met behulp van een hulpprogramma voor software-inventarisatie. Deze informatie
wordt in een adviesdocument opgenomen.
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Geïnstalleerde software vergelijken

Licentiebeheerplan ontwikkelen

Na de inventarisatie op locatie wordt bij Microsoft een
overzicht van de aangeschafte Volume licenties opgevraagd.
Hiervoor dient wel toestemming te worden gegeven.

Als laatste stap wordt op een basis bepaald en een plan
opgesteld voor software beheer voor de komende 3-5 jaar.
Er wordt hierbij gekeken of er van licentie vorm moet
worden veranderd om sneller nieuwe versies of flexibel
extra licenties te installeren.

De informatie wordt in het document opgenomen en
tezamen met de inventarisatie kan nu een overzicht worden
verkregen van de aangeschafte licenties en de licenties die in
gebruik zijn. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen
Volume licenties, FPP/Retail licenties en OEM licenties.

Beleid en procedures bepalen
Als u weet welke software er is en waar deze zich bevindt, is
de volgende stap het aanpassen of opstellen van beleid en
procedures die de werknemers in uw bedrijf kunnen
gebruiken om zorg te dragen voor softwarebeheer. Hierbij
kunt u denken aan onderwerpen zoals acquisitie,
implementatie, gebruik en herstel van software.
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