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Secuno Audit Rådgivning
So ft w ar e lice ns a ft a ler :
•

Mange licensaftaler har en struktur

Opsiger du en EA-aftale /
Standardiseringsaftale med Microsoft, uden at

der er tillidsbaseret, hvor man som

indgå en ny standardiseringsaftale, går der

kunde kan installere når behovet

desværre som oftest kun 12-18 måneder, før

opstår, og afregne efterfølgende,

du nok må påregne at modtage et Audit brev

månedligt eller årligt. Dette giver

fra Microsoft.

selvsagt en risiko for, at man ikke får
købt de licenser der er blevet

•

Lad specialister fra Secuno hjælpe dig med at

installeret enten pga. travlhed,

udarbejde en strategi samt en plan for det

forglemmelse eller pga. processen for

forestående Audit

indkøb af ibrugtaget software ikke
•

fungerer.

Vores specialister hjælper dig med at sikre
dine rettigheder og hjælper dig med at sikre
en begrænsning af de økonomiske

Som licensaftale-holder er det ikke

konsekvenser af dette audit.

ualmindeligt at du, en eller flere gange

•

i løbet af en årrække, bliver udvalgt til
licens Audit, hvor leverandøren
gennemgår antallet af installerede

Nøglen til at gennemgå et audit uden at få alt
for mange skrammer, er forberedelse samt

Når en virksomhed er blevet udvalgt til audit af en software

plan og håndtering af selve Audit i

leverandør, oplever vi ofte at folk går i småpanik.

samarbejde med folk der har deltaget i rigtig

licenser i Jeres IT- infrastruktur.

mange audit processer igennem årene.

Panikken opstår som regel ikke for man er i tvivl om antallet af
licenser man har brug for, men fordi man ikke nødvendigvis
har et overblik over hvad der effektivt er installeret i ens itmiljø, samt hvorledes man bedst håndterer en audit proces.
Vil du v ide mer e!

også hjælper kunder med:
Man er måske heller ikke klar over hvilken strategi man skal

Secuno kan hjælpe dig med at lave

have klar, til de møder man skal have med auditøren og

den rigtige strategi for det forestående

leverandøren. Er der nogen der varetager virksomhedens

Audit.
Kontakt os for et uforpligtende møde.

Gennemgang af behovet for forskellige
licenstyper og perioder

•

At I forstår opgave og omfang

•

Hvilke opgaver I behøver hjælp til, og hvor I kan få
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•

Analyse og forberedelse af proces for re-

hjælp

forhandling af ny aftale, baseret på hvad

Bistår jer på møder, både med auditør og

der er vigtige vilkår for jer som kunde i

producent

forhold til en ny aftale, samt gennemgang

Sikrer en ligeværdig dialog mellem jer, auditør og

af projekter kommende år mv.

producent
•

Varetager jeres tarv, og hjælper jer igennem
opgaven

4199 0280

Business case – Licensoptimering.

hjælper med at sikre:

•

cs@secuno.dk

strategi for Audit processen
•
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Forhandlingsstrategi. Udarbejdelse af en

Lad Secuno rådgive dig og hjælpe dig igennem dit audit. Vi

•

Eller tag fat i:

•

tarv, eller er det mest en kamp med flere fjender?

Kon takt Secu no
Secuno A/S

salg@secuno.dk

Eksempler på hvad Secuno’s specialister

•

Gennemgang og justering af eksisterende
aftaler

