License-IT
Weet U?
“Uit onderzoek is gebleken dat 67% van de organisaties niet kunnen aantonen hoeveel type licenties ze hebben ingekocht
versus hoeveel ze in gebruik hebben”

Ja

Nee

NVT

???

Bent u ervan overtuigd dat uw organisatie de optimale contractvorm heeft in relatie tot
(verplichte) afname en gebruik ?

Weet u welke licentierechten er gelden in het geval een overname of fusie?
Weet u wat u moet doen bij een (dreigende) software audit en welke valkuilen u dient te
vemijden?
Weet u of uw inkoopprocedures afgestemd zijn om een juiste registratie van het recht
op gebruik te waarborgen?

Inleiding
Een goed inzicht in het bezit en het gebruik van uw licenties helpt uw organisatie de softwarekosten beheersbaar te
houden en veelal ook kosten te besparen. Dit geldt zowel voor maatwerk- als standaardsoftware.
Nieuwe licentiemodellen bij het gebruik van virtualisatie ASP, SaaS, multiplexing met locatiegebonden, named of
concurrend gebruik, per processor of core maakt het er niet eenvoudiger op om hierin inzicht in te krijgen. Het (onbewust)
niet voldoen aan het overeengekomen voorwaarden voor gebruik van sofware licenties, evenals inbreuk doen op
intelligentie eigendom, auteurs- en merkenrecht kan een organaistaie veel geld kosten. Het auditrecht van de fabrikant is
veelal vastgelegd in de licentiecontracten en zeker in economisch slechtere tijden wordt hier veelvuldig gebruik gemaakt.
Procure-IT Sourcing professionals ondersteunt private -en publieke organisaties bij het verkrijgen van
essentieel inzicht in de softwarelicenties in relatie tot het gebruik ervan.
License-IT is onderdeel van Scan-IT en bevat ook Contract-IT, Spend-IT, Process-IT en Source-IT.

Doelstelling
License-IT brengt het softwaregebruik binnen een organisatie snel en helder inzichtelijk, waarbij de nadruk ligt in hoeverre
het gebruik is afgestemd op de aanwezige gebruiksrechten. Hiermee legt License-IT een directe relatie tussen het
“Software Asset Management” proces en inkoop.
Meestal is License-IT dan ook een logisch vervolg op de Spend-IT waarbij we de ICT uitgaven onderzoeken en op basis van
kostensoorten en –plaatsen en rubriceren naar hardware, software, telecom en diensten, maar License-IT wordt vaak als
onafhankelijk onderdeel ingezet wanneer een organisaties geconfronteerd worden met een software audit.

Onze aanpak
Binnen License-IT werken wij altijd in multi (cross) functionele teams, bestaande uit de opdrachtgever (business owner), de
ICT specialisten, vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie eventueel aangevuld met experts op het gebied van ICT
veiligheid en beveiliging, interne auditors, fiscalisten, service level managers en juristen. Onze senior consultants treden
desgewenst op als projectleider.
Onze consultants spreken uw ICT-taal en begrijpen waar het om gaat en kunnen dit vertalen naar heldere technische,
functionele, juridische en commerciële wensen en eisen. maar vragen ook door als zij het niet begrijpen wat de klantwensen of -eisen zijn.

Onze deliverables
License-IT maakt gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten om zo informatie te verzamelen omtrent de contractuele
voorwaarden waaronder de licenties zijn verkregen.
Hierbij wordt ook gekeken naar de voorwaarden voor nieuwe releases, updates en upgrades. Indien nodig worden ook de
facturen bekeken in relatie tot deze contracten. In samenspraak wordt onderzocht of aan de noodzakelijke OTAPU
licentiestructuren wordt voldaan en of escrow bepalingen aanwezig zijn. Een feitelijke contractuele en gedocumenteerde
controle op uw licenties.
Naast deze controle kan Procure IT, in het geval van een audit, nog de volgende aanvullende diensten leveren:
•
Vaststellen valkuilen en het voorkomen hiervan door het bepalen van een audit strategie;
•
intermediar dienen naar de auditor en/of fabrikant tijdens de inventarisatie;
•
bepalen van de onderhandelingstrategie en onderhandelingen voeren over de resultaten van de audit(s)
•
vastlegging en borging van de nieuwe contractuele situatie.
Met een helder inzicht in het softwaregebuik en de beschikbare licenties helpt u de kosten hiervan te optimaliseren. In
combinatie met een goed ingericht Software Asset Management omgeving kan dit leiden in veel gevallen tot een
kostenbesparing van 15%.
De License-ITanalyse vormt samen met Spend-ITContract-IT, Process-IT en Source-IT de hele ICT Inkoopdiagnose. Het is
aanbevelingswaardig deze in samenhang te beschouwen. Dit omdat de structurele borging van resultaten voortkomend uit
de optimalisatie van ICT inkooppakketten en de daarbij behorende besparingen zorgt voor een langdurige besparing en
upgrading van de ICT inkoopfunctie. Aan de andere kant kan de noodzaak van structurele verbeteringen beter onderbouwd
worden met behulp van de informatie en kengetallen voortkomend uit de Financiële ICT Inkoopanalyse.

