SOFTWARE LICENSE
RISK ASSESSMENT

Zicht op uw financiële risico’s door non-compliance aan uw IT contracten.

SOFTWARE LICENSE RISK ASSESSMENT
Toenemende financiële risico’s gebruik software
Grote software leveranciers, zoals IBM, Oracle, Microsoft,
SAP, VMWare etc. gebruiken de afgelopen jaren steeds vaker
formele audits (of License Reviews) om nabetalingen op de
aanschaf van software te eisen. Hierdoor kunnen de kosten
van het gebruik van de software stevig oplopen.
Een audit van de software leverancier is een formele
controle om na te gaan of het gebruik van de software
door uw organisatie nog compliant is met de rechten die u
destijds heeft gekocht. Verdubbeling van de kosten, of zelfs
meer, is niet ongebruikelijk. Het CIO platform heeft hierover
via het Financeele Dagblad haar grote zorgen geuit.

Werkwijze:

Resultaten:

• Interviews met de IT manager en de belangrijkste
stakeholders, zoals de contractmanager, manager
Operations en procesmanager(s).

• Een overzicht van het huidige gebruik van de
software.

• Vragenlijsten, algemeen en specifiek per belangrijkste
softwareleverancier.
• Opvragen en analyseren van de belangrijkste software
contracten.
• Opvragen en analyseren van de rapportages uit SAM of
inventarisatie tooling.
• Toetsing van uw software gebruik aan de meest recente
licentie voorwaarden

Veranderende contractvoorwaarden en IT gebruik
Vrijwel alle software leveranciers passen eenzijdig
tussentijds de licentievoorwaarden aan door bijvoorbeeld
de teleenheden te wijzigen of door bepaalde technische
oplossingen niet meer toe te staan. Ook kan het zijn dat u
ongemerkt meer bent gaan gebruiken. Door groei of door
wijzigingen in uw IT omgeving. Des te belangrijker is het dat
u uw risico’s kent.
De doelstelling van onze software license risk assessment
Doelstelling van onze Software License Audit is het in kaart
brengen van de grootste financiële en contractuele risico’s
die u loopt bij uw belangrijkste softwareleveranciers.
Daarvoor brengen wij op gestructureerde wijze uw gebruik
in kaart en toetsen we het gebruik aan uw rechten op basis
van de meest recente licentievoorwaarden.

• Een
	
inschatting van de volwassenheid van
de noodzakelijke processen en tools in uw
IT organisatie om uw software-gebruik te
beheersen.
• Een
	
analyse van de belangrijkste contracten en
de uitgaven/spend door uw organisatie.
• Een inschatting van het te verwachten
toekomstig software gebruik.
• Een concrete risico-inschatting, met daarbij
een inschatting van wat u minimaal aan
naheffing zou kunnen krijgen van uw software
leverancier(s).
• Desgewenst: een inschatting om eventuele noncompliance door AuditPeople te laten verhelpen.

De investering
	De kosten zijn: € 4.500,- exclusief BTW voor
organisaties met minder dan 500 werknemers.
Tot 2.500 werknemers geldt een tarief van € 9.000,-.
Daarboven geldt een maatwerkofferte.

GEÏNTERESSEERD?
Neem voor meer details contact op met Marc van Heese
van AuditPeople, te bereiken via 06-52073162 of
marc@arcpeople.nl.
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