
"Wij geven een 
duidelijk inzicht in de 
veiligheidsrisico's waar 
jouw organisatie op dit 
moment mee te maken 
heeft"

Beveiligingsrisico’s
Naast compliance risico's, zijn er ook mogelijke beveiligingsrisico's wanneer jouw organisatie oudere (patch) versies 
van Java heeft geïnstalleerd. De SoftwareONE Oracle Java QuickScan is een service op afstand waarmee je snel 
inzicht krijgt in het Java-gebruik binnen jouw organisatie. We geven een duidelijk inzicht in de kwetsbaarheden 
waarmee jouw organisatie momenteel wordt geconfronteerd. Hierin nemen we de non-compliance mee en 
zorgen voor een optimalisatie van de IT kosten. 

Met de toegenomen behoefte om efficiënt vanaf huis te werken, installeren werknemers apps en processen zonder 
toezicht van hun IT-afdelingen. Deze kunnen (of hoogstwaarschijnlijk) installaties bevatten die gebruik maken 
van Java. Door het licentiemodel van Oracle Java dragen deze installaties bij aan een hoog compliance risico en 
mogelijke boetes.

SoftwareONE biedt je het volgende aan:
De Oracle Java QuickScan is gebaseerd op een single-step approach die jouw Java-installaties zal detecteren. Je 
ontvangt een overzicht op het gebied van beveiliging, financiën en compliance:

 › Gebaseerd op jouw Snow-inventarisatie.

 › Krijg een volledig beeld van jouw Java-landschap.

 › Ontdek welke Java-distributies, versies en componenten zijn geïnstalleerd.

 › Identificeer de leverancier, versienummers, geïnstalleerde patchniveaus per installatie.

 › Java-installaties toewijzen aan de respectieve desktops en servers.

 › Bereken de abonnementskosten van Oracle Java.

 › Bereken OpenJDK Java-ondersteuning van niet-Oracle-leveranciers (bijv. Azul Systems).

 › Directe ondersteuning van een lokale SoftwareONE Oracle-specialist.

 › Vast bedrag van slechts € 3000.
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Verhogen van productiviteit
 › Zichtbaarheid om budgetten te bepalen en de tekorten van Java-licenties te berekenen

 › Bepalen van jouw Java-strategie lettend op implementatie en best practices

 › Wereldwijde Java-experts om ad-hoc vragen te beantwoorden en problemen op te lossen

Verminderen van beveiligings- en financiële risico’s
 › Het afdekken van Java-installaties met de juiste abonnementen om financiële risico's te 

vermijden

 › Creëer inzicht in kritische kwetsbaarheden. Upgrade of verwijder oude Java-releases die niet 
langer worden ondersteund om beveiligingsrisico's te voorkomen

Optimaliseren van kosten
 › Verlaag de abonnementskosten door te leren hoe je de Java-licenties interpreteert

 › Maak een helder overzicht van jouw Java-landschap om betaalbare Java-alternatieven te 
berekenen

 › Stel alternatieve server infrastructuur, virtualisatie of cloud implementatie voor om 
blootstelling te verminderen met Oracle Java. Schrap dure Java-installaties door de 
inventarisatie te analyseren
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Hoe kunnen wij je helpen?
Neem contact op voor meer 
informatie over onze diensten

T.  +31 (0) 20 2586800  
E.  info.nl@softwareone.com
W. www.softwareone.nl


