
Via SAMSimple van SoftwareONE helpen wij om meer inzicht te krijgen in jouw licentie-
positie, waarbij je kosten kunt besparen en geen risico loopt tijdens een audit.

JOUW CONTRACT- EN LICENTIE-
BEHEER OP ORDE MET SAMSIMPLE 
VAN SOFTWAREONE

60%
van de software-uitgaven wordt 
beheerd door Inkoop.  
(CPO Agenda)

30%
extra kostenbesparing door de 
implementatie van Software Asset 
Management. 
(Gartner)

89%
van de organisaties zet SAM in 
voor audits en compliance  
vereisten. 
(SAMS Europa & VS)

Waar SAM uitkomst kan bieden:  Software Asset Management facts uit de markt

› Beter overzicht door het nauwkeurig verzamelen van
geïnstalleerde software vanuit diverse on-premises hardware,
besturingssystemen, virtuele omgevingen en cloud-
gerelateerde services.

› Verleng uw contracten op tijd met behulp van correcte
gegevens in het licentie- en contract-beheer en informatie
over het daadwerkelijke verbruik.

› Haal het maximale uit jouw IT investering met behulp van 
onze licentiespecialisten.

› Wees voorbereid en loop geen risico tijdens een audit.
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“Het is voor ons nu veel eenvoudiger 
om te begrijpen wat we binnen onze 
infrastructuur hebben geïnstalleerd 
en hoe dit aan de licentiecontracten is 
gekoppeld.”

Software Asset Management (SAM) is essentieel voor het opstellen van jouw 
bedrijfsstrategie. Door het creëren van overzicht heb je in één keer zicht op compliance, 
kostenbesparingen en optimalisatie van de software.



Begin vandaag nog met het inventariseren van jouw software – Start met SAMSimple

Jouw voordelen met SAMSimple 

Lagere softwarekosten

Maak gebruik van de hulpmiddelen die 
SoftwareONE je biedt en ontdek kosten-be-
sparingen in complexe licentiecontracten

Optimalisatie van operationele uitgaven

Het toonaangevende SAM-platform is direct 
klaar voor gebruik door de snelle  
onboarding.

Verlaagd risico

Halfjaarlijkse  rapporten over jouw  
licentiepositie met aanbevelingen van 
licentiespecialisten

Eenvoudig licentiebeheer

Zonder stress diverse contracten verlengen 
door nauwkeurige inzichten

SAMSimple is een  
driejarige abonnement

3 x proces fasen 
(Advisory. Delivery. 
Managed.)

Kies 1 tot 15 
fabrikanten

SoftwareONE B.V. 
Naritaweg 177, Westpoort 3574
1043 BW Amsterdam, Nederland

Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
info over SAMSimple.

T. +31 (0) 20 8203661
E. info.nl@softwareone.com
www.softwareone.nl
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