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Wat is Software Asset Management

SAM ?

Software Asset Management

Goed softwarebeheer is noodzakelijk in elke goed beheerde IT omgeving :

• Vermindering van audit en financieel risico

• Vermindering van veiligheidsrisico’s

• Beter inzicht verschaft betere onderhandelingstroeven

• Onderbouwd noodzaak voor uw IT budgetten

• SAM is een ISO en ITIL standaard

SAM volgens ITIL :

“All of the infrastructure and processes necessary for the effective management, control, and 
protection of the software assets within an organization, throughout all stages of their lifecycle.”



Mogelijke SAM diensten met COMPAREX:

1. Eénmalige oefening :

• Proactieve SAM Baseline : 

one-time snapshot met 

gedetaillerde eindrapporten

2. Doorlopende SAM service

• Opzetten/implementeren van 

een SAM toepassing

• COMPAREX SAM Saas offering 

in the cloud

• Optionele SAM diensten : Hulp 

bij het opstellen van een SAM 

plan en SAM procedures



Software Asset management – meerdere smaken

Software Asset Management

SAM scenario’s

• Occasionele review (1 x/jaar) or Baseline 

• Binnen contractverplichting: vb. Microsoft TUP of voor een contract vernieuwing

• Installaties tegenover licentie contracten

 dit is een éénmalige oefening en geen permanente situatie

• Met een SAM toepassing (geen gewone scan tool) : 

• Permanente sam oplossing

• Hogere frequentie van nazicht

• installaties tegenover gebruik en licentiecontracten

• lokale installatie

 Permanente oplossingen - database management & licentiekennis zijn noodzakelijk



Software Asset management – meerdere smaken

Software Asset Management

• Met een SAMaas oplossing : SAM as a service

COMPAREX biedt het volledige beheer aan van software installaties tegenover 
toegekende licenties

• Regelmatig her-evalueren van SAM procedures is noodzakelijk



Waarom Software Asset Management?

Introduction Software Asset Management

Our Service.  

Your Benefit.

Our Goal:

Licensing in 

Balance

Licenses 

needed

Software

installed

Licenses 

purchased

€

Fines may be imposed at audit for 

‘license shortfall'

Potential savings in the case of 

‘license excess'



Introduction Software Asset Management

Unplanned

Effort

Unplanned

Costs



Compliance as usual

Discover Transparency

SAM Effort

TimeLicense

Audit

License

Audit

License

Audit

The COMPAREX Compliance Process

License

Audit

Audit Audit Audit Audit

Renewal Renewal Renewal

Contract

Due Date

Contract

Due Date

Continuous Support

Installation No snapshots, but constantly available

binding information.

Customer’s 

Risk and Costs



Software Asset Management

Misvattingen over SAM – SAM is more then a tool

Goed SAM beheer betekent het opstellen van een SAM strategie :

• Bepalen van de huidige SAM positie (maturiteit) – startpunt creëren

• Bepalen van standard regels & procedures

• Aankoopregels

• Implementatieregels

• Gebruiksregels volgens vooropgestelde IT strategie

 Toekomst : Het opzetten van een goed SAM plan

• Opzetten van procedures betreffende frequentie inventarisatie en controles

• Bewustwording creëren bij alle eindgebruikers

• Een SAM database opzetten en onderhouden



SAM Baseline



COMPAREX SAM BASELINE

SAM Baseline

Software
licenses

Installed 
software

Software license 
reconciliation

Snapshot review

Your individual compliance status report



Proactieve SAM Baseline

Eenmalig nazicht van een bepaalde uitgever

Voordeel : COMPAREX kan aanbevelingen doen

 ter verbetering van een niet conforme situatie, 

 verbeterpunten aangeven op vlak van installaties en licentiëring

 Ondersteuning voorafgaand van de True-up als contractverplichting 

of voor contractvernieuwing

 Eventuele regularisatie kan gespreid gebeuren, geen druk van 

auditers en software uitgevers



SAM Baseline

Eenmalig nazicht

Hoe ?

 CEVI/eindorganisatie reikt alle commerciële- en basis infrastructuur 

gegevens aan 

 Scanning gebeurt met een bestaande scantool of met een 

agentless/gratis toepassing

 COMPAREX raakt uw installaties niet aan

 Tussentijdse werkmeeting om ontbrekende informatie te verkrijgen, 

eerste resultaten te bespreken, licentieregels te verduidelijken

 Normale duurtijd per uitgever : +/- 2 maanden doorlooptijd



Tot slot
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COMPAREX SAM

COMPAREX helpt uw organisatie om een juiste licentiepositie te

bepalen

COMPAREX helpt u deze situatie te behouden

COMPAREX helpt u om de resultaten correct te interpreteren en 

de situatie eventueel te verbeteren

COMPAREX helpt u bij auditvragen en SAM-vragen van de 

uitgevers
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VRAGEN ?



Contact:

Lieve De Witte

SAM Solution Advisor Belux

Buro & Design Center, Suite 315, 

Heysel Esplanade, 

B-1020 Brussels

mobile: +32 (0)475 350 639

email: lieve.de.witte@comparex.be

web: www.comparex.be

Visit us at: www.comparex.com
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