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Licensadministration og rådgivning
Overblik • Muligheder • Compliance

Få overblik, rådgivning og hjælp til at 
administrere dine softwarelicenser
Det kan blive dyrt at misse en aftale- og licensfornyelse eller at 
indkøbe de forkerte licenser. timengo’s Licensadministration og 
rådgivningsservice hjælper dig til optimeret indkøb, konsolide-
ring af licenser, samt kontrol og overblik over dine aftaler, 
licenser og services. 

Få hjælp og rådgivning i en kompleks licensverden
Der kan ligge betragtelige besparelser gemt i en effektiv licens- og 
aftaleadministration. Med denne service hjælper vi dig med at holde 
styr på dine licenser, aftaler og cloud services, så du i stedet kan 
bruge din tid og ressourcer på udviklende opgaver frem for tung og 
træls administration. 

Du slipper for at spekulere på:
• Vigtige datoer for fornyelser eller opsigelser af aftaler
• Licens- og complianceregler
• Aftaleformer og rettigheder
• Udnyttelse af dine aftalefordele til din Cloud rejse

Vi tager hånd om:
• Aktivering af software/services
• Tildeling af software/services til brugere/enheder
• Gennemgang af diverse portaler/platforme for at fremme brug af 

licenser
• Aktivering af aftalefordele
• Konsolidering af aftaler
• Flytning af licenser
• Rådgivning vedr. nyanskaffelse af licenser
• Bestilling af tilkøb
• Etablering af adgange til div. Microsoft portaler

Få fuld økonomisk indsigt i dit eget dashboard
Udover du altid kan kontakte vores rådgivere og kundecenter, får du 
også fuld visuel indsigt og økonomisk overblik over dit totale enga-
gement med timengo via vores Licens- og aftaledashboard - altid 
tilgængeligt og baseret på live data.

Cloud Economics
timengo sælger, bygger og drifter en af Danmarks 
mest sikre og sammenhængende cloudplatforme 
baseret på Azure og Microsoft 365 med ét formål - 
at hjælpe dig med at indfri dine forretningsmål ved 
at frigøre dit digitale potentiale.

En del af vores samlede cloud leve-rance inde-
holder salg, rådgivning og cost management af 
Microsoft licenser og cloud services. 

Dette leverer vi igennem en række cloud economics 
services, der sikrer dig overblik, kontrol, compliance 
og den bedst mulige udnyttelse af dine 
Microsoft licenser og cloud services.
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Licensadministration og  
rådgivningsservice
 35,- br/md.

* Servicen leveres separat eller som en delservice i 
timengo’s serviceprogrampakke.


