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Tilstandsrapport

Få overblik og en klar plan for dit Microsoft licensmiljø

Overblik

Kontrol

Sikkerhed

Din tilstandsrapport danner et øjebliksbillede af dit licensmiljø, og med udgangspunkt i dette, får du en strategisk evaluering 
af, om du udnytter dine licenser optimalt, og hvordan teknologien i din licensaftale, kan bidrage positivt til din forretning.

Du får også en række højt kvalificerede anbefalinger, og konkrete forslag til ændringer.

Dine anbefalinger underbygges af økonomiske konsekvensberegninger, som er med til at give dig et overblik over økonomien 
i din licensaftale og de foreslåede ændringer.

En tilstandsrapport er et værktøj, der kan bruges i dit arbejde med at udvikle din virksomheds it. Den kan også bruges som 
vejledning til, hvordan du helt konkret optimerer og effektiviserer dele af din software-infrastruktur.

Dine fordele

Vi bruger følgende værktøjer

Praktisk information

 � Mtool Aftalestyring
 � Excel og Word
 � Diverse rapporter indhentet hos software- og 

cloudservices producenter

Få overblik over hvad du har, og hvad du 
har brug for.

Licenser skal være nemt! Få kontrol over 
dine licenser og aftaler.

Kom hurtigere i mål og godt på vej til 
compliance.

Din tilstandsrapport er skræddersyet
 � Vi tager udgangspunkt i din virksomhed
 � Vi lytter til dine behov og ønsker
 � Vi skræddersyer din plan for næste skridt
 � Vi arbejder on-premise ude hos dig

Pris: fra 20.000 kr.



Lautrupvang 1   |   2750 Ballerup   |   Tlf. + 45 88 82 62 90   |   E-mail: info@timengo.com

Dokumentation af eksisterende licensmiljø

Din tilstandsrapport indeholder

Evaluering af eksisterende licensmiljø

 �  Fastlæggelse af aftaleform og aftalevilkår
 �  Optælling af eksisterende licenser

 � Compliance tjek: Er min virksomhed under- eller  
overlicenseret?

 � Har jeg den rette licensform, set ud fra mine  
ønsker og krav til:

•  Licensøkonomi
•  Rapportering
•  Fleksibilitet og skalering af aftalen
•  Funktionalitet og teknologier
•  Min overordnede it-strategi
•  At kunne imødekomme krav og ønsker fra min  

 organisation

 � Gennemgang af aftale fordele, heriblandt Software 
Assurance og online fordele:  
Har jeg gjort brug af dem?  
Hvilken værdi repræsenterer de?

Anbefalinger til optimeret licensmiljø

Konkrete og oplyste anbefalinger, baseret på det 
identificerede øjebliksbillede af dine licenser, samt dine 
ønsker og krav. 

Det kan blandt andet være anbefalinger til at opnå 
fordele ved:

•  En evt. ændret aftaleform
•  Cloud services eller hybride licenser
•  Konsolidering og virtuelle miljøer
•  Processor-/CAL licensering
•  Bruger contra device licensering

Økonomiske konsekvensberegninger
 � Økonomiske sammenligninger af forskellige  

aftaleformer
 � Identificerede optimeringsmuligheder og  

besparelser
 � Licensøkonomi pr. år samt fremskrivning over f.eks. 

6 år


