
GEREED IN 3 FASES Wat levert dit voor jouw organisatie op?
› Helder inzicht in jouw Autodesk omgeving

› Inkoopadvies op basis van een baselinerapport

› Gecentraliseerd contractmanagement

› Duidelijk licentiebeheer

› Contract optimalisatie

› Minimaliseren van compliance risico’s

Prepare 

We beginnen met een scan van de omgeving 
waarmee wij een gedetailleerd baseline rapport 
creëeren. Dit biedt inzicht in installaties en 
daadwerkelijk gebruik van zowel huidige als 
legacy applicaties. Tijdens een uitgebreide 
workshop bespreken wij samen de 
toekomstplannen, zakelijke uitdagingen en 
mogelijke innovaties.

Support

Onze Autodesk specialisten verzorgen de 
eerstelijns support, waarbij wij onder andere 
kunnen ondersteunen bij de migratie 
naar Premium plan. Daarnaast bieden wij 
ondersteuning bij vragen omtrent het beheren van 
het contract en de onboarding van de Autodesk 
Portal.

Optimize

Door verschillende contracten te centraliseren en 
de applicaties beter af te stemmen op het gebruik, 
zijn wij in staat om besparingen te realiseren in tijd 
en geld. Tijdens dit proces wordt er rekening 
gehouden met de behoefte en bedrijfsprocessen 
binnen de organisatie. Wij ondersteunen bij de 
onderhandelingen met Autodesk. Met onze 
ervaring en Platinum partnerstatus weten wij de 
beste voorwaarden te realiseren voor onze klanten.

Aan de slag!

Voor meer informatie over de Autodesk 
Knowledge Expertise of het Autodesk 
Portfolio, neem vrijblijvend contact met 
ons op. 
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AUTODESK KNOWLEDGE EXPERTISE 
HAAL HET MEESTE UIT JOUW AUTODESK-INVESTERING
Autodesk is een softwareleverancier die onderdeel uitmaakt van de core business voor veel organisaties. Door de verschillende 
mogelijkheden binnen de licentiestructuur van Autodesk, de uitdagingen met thuiswerken en de contractvoorwaarden blijven 
veel kansen liggen om het contract te optimaliseren. Uit de markt is gebleken dat klanten vooral worden geconfronteerd 
met de volgende uitdagingen: gebrek aan inzicht en gebruik, compliance audits, decentrale en ad-hoc inkoopbeleid en het 
optimaliseren van de huidige omgeving. 

SoftwareONE biedt zijn Autodesk Knowledge Expertise aan om organisaties te helpen bij de bovengenoemde uitdagingen. 
Hierbij beoordelen we het beheer, de aanschaf, de toepassing, het onderhoud, het gebruik en de besparingen die gerealiseerd 
kunnen worden.

WELKE UITDAGINGEN HEBBEN ONZE 
KLANTEN?

Gebrek aan inzicht en gebruik

Licenties worden op een verkeerde manier ingezet, 
waardoor een organisatie over teveel of te weinig 
licenties beschikt.

Gedecentraliseerde contracten

Door ad hoc aanschaffen ontstaan er meerdere 
contracten met verschillende afloopdata en 
beheerders.

Deployment

Omdat Autodesk stopt met netwerklicenties staan 
veel organisaties voor de uitdaging om de transitie te 
maken naar named user deployment.

Compliance audits

Door vele en vaak veranderende regels vanuit 
Autodesk is het uitdagend compliant te blijven.




