
GEREED IN 3 FASES

WELKE UITDAGINGEN HEBBEN ONZE 
KLANTEN?

Compliancy
Met de VAS ontvang je een kant-en-klaar rapport met 
alle benodigde inzichten.

Mogelijkheden VMware producten
Met de VMware Vision roadmap sesssie krijg je een 
duidelijk beeld van de overige mogelijkheden met de 
verschillende VMWare producten.

Kosten
Door een uitgebreide analyse en het doorlopen van de 
huidige contractvorm krijg je inzicht in de kosten.

Goede inrichting VMware omgeving
Door de health check weet je zeker dat er geen 
onnodige resources gebruikt worden door VM’s die 
overbodig zijn of te ruim zijn ingericht. Hierdoor kan je 
een besparing realiseren.

Wat levert dit jouw organisatie op?
› Duidelijk inzicht in de VMware licentie positie en

compliancy hiervan (audit voorbereiding!)
› Begrip met betrekking tot de contractsvorm of

licentievormen
› Inkoopadvies / Onderhandeling support
› Kennis omtrent de Markbewegingen en ontwikkelingen.

VMWARE ADVISORY SERVICES
HAAL MEER UIT JOUW VMWARE OMGEVING

Inventory rechten

› Ontdekken van gebruikte licenties

› Definiëren van inventari

› Over/onder gebruik + compliance
positiebepalen

› Voorbereidingen treffen aan de hand
vanbevindingen

Inspiratie sessie

› Bedrijfsbehoeften in kaart brengen

› VMware Roadmap presentatie

› Samenbrengen van behoefte
enmogelijkheden

Contract Optimalisatie

› Contract optimalisatie aan de hand 
vaninventory

› Accounts samensmelten voor 
makkelijkerbeheer (EA nummers)

› Health check voor de huidige
omgeving (optioneel)

› Kennis en uitleg omtrent VMware regelgeving

Aan de slag!

Wil je meer informatie over de VMware 
Advisory Service (VAS)? Of wil je meer 
informatie over het VMware portfolio? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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Is onze VMware omgeving goed ingericht? Zijn wij compliant? Wat kan ik nog meer met VMware? Betaal ik niet teveel aan mijn 
VMware licenties?

VMware is een sofwarevendor welke niet meer weg te denken is wanneer je praat over een datacenter. De ontwikkelingen die 
VMware de laatste jaren heeft doorgemaakt staan altijd in het teken van hoogstaande, innoverende en enterprise waardige 
producten. Denk hierbij aan ontwikkelingen als Storage en Network virtualisatie maar ook app-modernisatie, next-gen anti-
virus & firewalling zijn innovaties waar VMware de laatste jaren hevig op door ontwikkeld heeft.

Wij bieden met de VMware Advisory Services (VAS) onze klanten inzicht in de huidige licenties. Door middel van een inspiratie 
sessie op locatie geven wij jouw een overzicht van de overige mogelijkheden binnen het VMware portfolio, waardevolle 
aanvullingen op de installed base en een optimalisatie van de huidige omgeving.




