LICENTIES
AFGESTEMD OP
BUSINESS BEHOEFTE
Is uw licentie administratie
compliant met uw contracten?
Worden uw licenties gebruikt
conform ontwerp?

LICENSE FIT
VOORKOM
ONNODIGE
KOSTEN
Wist u dat u licentie kosten
kunt verlagen door infrastructuur
innovatie?

SURPRISE !
Hoe voorkomt u
ongecontroleerde groei
van licentie kosten
of licenses?

VIRTUALISATIE EN CLOUD MAKEN
HET NOG
COMPLEXER

VIRTUALISATIE EN
CLOUD MAKEN HET
NOG
COMPLEXER
VERDIEN UW
INFRASTRUCTUUR
OPTIMALISATIE TERUG BINNEN 1
JAAR

LICENSE FIT

Business IT strategy

Execute

Control

Change

NIEUW OMZETMODEL GROTE SOFTWARE LEVERANCIERS
BETEKENT GROTE KANS OP NON-COMPLIANCE BIJ AUDITS

LICENTIE LEVERANCIERS PASSEN OUDE

In de markt tekent zich de laatste jaren de trend af dat de grote software

Bij aanschaf van nieuwe licenties accepteert

OVEREENKOMSTEN TACTISCH AAN

leveranciers veelvuldig gebruik maken van de audit mogelijkheid in hun licentie
overeenkomsten met klanten. Standaard is in contracten van Oracle, IBM,
Microsoft, Adobe, SAP en Symantec de mogelijkheid opgenomen op periodiek

u voor uw gehele installed base nieuwe voorwaarden.

audits uit te voeren bij klanten. Dit om vast te stellen of hun licentie positie over-

VROEGER DRAAIDEN UW APPLICATIES OP 2

eenkomt met de aangegane contracten. Aangetroffen non-compliancies kunnen

CORES NU OP 16

leiden tot boetes en grote, onverwachte uitgaven aan extra licenties.
Het verdienmodel is volledig omgegooid naar

NON-COMPLIANCE? WACHT NIET AF!
DOE DE BAUHAUS MATCH-SCAN

cores (rekeneenheden die CPU’s aansturen
in servers). Echter door de steeds groeiende vraag naar snelheid van systemen en

Organisatie lopen op 3 manieren risico’s om bij een audit met een

het goedkoper worden van hardware draait

non-compliancy te worden geconfronteerd:

dezelfde software van 5 jaar geleden, toen

• Heeft u uw administratie op orde?

werkend op één machine met 2 cores, nu

• Representeert de ITAM of SAM administratie de werkelijkheid?

vaak op machines met 16 of meer cores.

• Welke kosten kunt u vermijden door uw infra handiger in te richten?

BAUHAUS SCANT
UW SERVER EN
WERKPLEK
OMGEVING AGENTLESS
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Administration gap

2

LICENSE POSITION
based on

Large financial risk

hiermee voor klanten grote besparingen kunnen realiseren,

Scan Tooling

zowel cost reductions als cost
3

avoidances.

Large
financial
opportunity

Installation opportunity

REPAIR
&
PREVENT

LICENSE POSITION

jaar!

41% license cost reduction (run)

REFERENTIE KLANT HET
CAK

• Oude servers opruimen

en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Het CAK draagt de
verantwoordelijkheid voor een
goede uitvoering van financiële
regelingen en informatietaken

Amount x 1000 EURO

41% consolidatie
license
• Database

• Implementatie van een gestandaardiseerde
virtuele
on	
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CAK een IT LCM programma.
Onderdeel hiervan was optimalisering van het oude serverlandschap.
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Bauhaus initieerde bij het
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van de Overheid.
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den gelopen bedragen al snel

PREVENT & REPAIR

Het CAK is een professionele

T

De financiële risico’s die wortonnen tot miljoenen euro’s per

New Infrastructure Design

3528 AE UTRECHT

staande deelgebieden en heeft

based on

based on

VAN DEVENTERLAAN 30-40

projecten op alle drie neven-

SCAN

LICENSE POSITION

ITAM of SAM administration

MET IQSONAR
VAN ONZE STRATEGISCHE
PARTNER

Bauhaus heeft ervaring met

Installation gap
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