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De ideale aanvulling op uw bestaande software metric tooling  
Breng het rapporteren over uw licentie positie een stap verder. Met onze oplossing maakt u de 
waardevolle stap van rapporteren over de verschillen naar het actief vooraf besturen van de 
licentieconsumptie.  

Onze oplossing zorgt ervoor dat de delta’s in uw licentierapportages nihil zijn door de feitelijke 
beheersing over licentieconsumptie in handen te geven van de eigenaar. Geen settlements meer of 
ingrijpende saneringen in uw licentiepositie. Als licentiemanager kunt u zich op de kern van uw taak 
richten door scherp en kosteneffectief op licentiepositie te sturen zonder tijd kwijt te zijn aan het 
moeizaam oplossen van gerapporteerde delta’s door de licentie-eigenaar. 

Significante kostenbesparing in het gebruik van softwarelicenties 

• Volledige integratie met onze IGA en APM-software; 
• De licentie-eigenaar weet op elk moment wie over welke licentie beschikt; 
• Vooraf bij een aanvraag bepalen of een (kostbare) licentie wordt toegewezen; 
• Licentieplafond: harde of zachte workflow plafond-setting bij uitgifte;  
• Uitgegeven licenties geautomatiseerd intrekken als blijkt dat de licentie niet wordt "gebruikt"; 
• Een uitgegeven licentie (autorisatie) vervalt op de ingestelde houdbaarheidsdatum; 
• Bewust verlengen met de vraag "heb je het nog nodig?"; 
• Geen "dure" orphan licenties in gebruik door effectieve JML-workflow; 
• Licenties (autorisaties) worden automatisch vrijgegeven bij functiewijzigingen; 
• Na een organisatie-aanpassing bent u nog steeds 'in control' over uw licentiepositie;  
• Kostbare licentie-settlements behoren tot het verleden; 
• Ook zonder licentie metric tooling biedt onze oplossing significante meerwaarde. 

De kern 
Vanuit een geheel eigen totaalvisie heeft EquiVario een oplossing ontwikkeld die meer is dan alwéér 
een Identity & Access Management tool (IAM). Onze kracht ligt in ons eigen EquiVario framework. 
Een werkwijze ontwikkeld vanuit het perspectief van de business, met als doel die business 'in control' 
te brengen. Het is al jarenlang operationeel binnen een groot concern en heeft zich daar bewezen en 
consequent in- én externe audits en compliance tests doorstaan. Wij bieden een dienst die in de 
praktijk bewezen werkt. Een dienst die u na operationeel inrichten niet alleen met onze hulp 
implementeert, maar die u vooral ook 'in control' brengt. Ondersteund door ons Control IT Now  

(CINow) softwareplatform biedt het framework een functionele, praktisch inzetbare oplossing met IAM 
als kern. Bij volledige implementatie dekt dit uw hele applicatielandschap en infrastructuur en beschikt 
u tevens over het solide fundament voor uw IT-Sourcing strategie. 

Puntsgewijs 
Ø Onze insteek: "Niet achteraf tellen en afrekenen maar vooraf managen;  
Ø Onze oplossing managet uw 'Joiners-Movers-Leavers' cyclus (JML) voor wat betreft IT-rechten en 

middelen. Daarmee beschikken uw medewerkers altijd over de strikt noodzakelijke IT-rechten en 
middelen. Ook als ze van functie of afdeling veranderen en uitdienst treden; 

Ø Met onze CINow APM-module heeft u de basis voor uw Applicatie Portfolio Management: u heeft 
zicht op uw applicatielandschap. Daarmee beheert u zelf de functionele informatie over uw 
applicaties, zoals: wie is eigenaar, hoeveel licenties heeft u beschikbaar, welke licentietypen, 
contracttermijn en zelfs tijdafhankelijke licentiesleutels; 

Ø Met onze 'last logon' inleesfunctionaliteit kunt u als eigenaar met maximale efficiënte sturen op 
actueel licentie gebruik; 

Ø Als applicatie-eigenaar: 
o weet u op elk moment hoeveel medewerkers zijn geautoriseerd op uw applicaties en dus 

hoeveel licenties er in gebruik zijn, maar ook wanneer de licentie het laatst gebruikt werd!  
o is het aan u ter beoordeling al dan niet actief ongebruikte licenties in te trekken; 
o ontvangt u e-mailsignaleringen over de consumptie van het door u zelf vooraf ingestelde 

maximum aantal licenties, als een licentiecontract dreigt te verlopen en als een eventuele 
licentiesleutel dreigt te verlopen; 
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o kunt u bij kostbare en/of gevoelige licenties zelf in de aanvraagworkflow bepalen of u wel of 
geen toestemming geeft. 

Ø Complexe licenties als Microsoft MSDN inrichten zodat uw gebruikerspositie geen vervelende 
verrassingen kent? Geen probleem. 

Ø De laatste grote licentiesettlement (schikking) kende eerdergenoemd concern in 2008.  
NB: de compliant positie is sindsdien meestal 'beter' dan de bevindingen in de settlements; 

Ø Wat nu als in een tussentijdse "friendly software audit" toch een significante delta wordt 
aangetroffen van een nog niet door ons CINow platform volledig beheerde applicatie? De 
saneringsmogelijkheden zijn legio. Zo is alsnog de echte settlement 'in control' tegemoet te treden. 
 

 
Meer weten? Neem contact met ons op. 

 info@equivario.nl  06-16764992 


