
Inleiding

Uit een in 2001 breed opgezet onderzoek ([ITAM01])
blijkt dat veel organisaties letterlijk geld verkwisten
doordat ze over onvoldoende inzicht beschikken omtrent
binnen de organisatie aanwezige IT assets. Organisaties
passen als gevolg hiervan bijvoorbeeld meerdere appli-
caties met sterk overlappende functionaliteit toe. Dit
vergt extra beheerinspanningen maar bijvoorbeeld ook
extra licentiekosten. Een goed opgezet beheer van IT
assets kan derhalve aanzienlijke besparingen opleveren,
de schattingen lopen uiteen (gebaseerd op bronnen van
Meta Group en Gartner) van minimaal tien procent op
het totale IT-budget tot dertig procent op de kosten voor
het beheren van pc’s en servers. Na het uitvoeren van een
IT asset audit blijkt regelmatig dat bepaalde software-
systemen niet of zeer beperkt worden gebruikt en dus
verwijderd kunnen worden.

Softwarelicenties dienen adequaat te worden beheerd om
te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van illegale
software. Wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Auteurs-
wet) en de strijd van bijvoorbeeld de stichting Business
Software Alliance (BSA) Nederland tegen ‘softwarepira-
terij’ zijn belangrijke redenen om binnen de bedrijfsmu-
ren illegaal gebruik van software tegen te gaan.

Dit artikel gaat nader in op een aantal statistieken
omtrent IT asset management (ITAM) (inclusief illegaal
softwaregebruik), de Business Software Alliance (‘de
softwarepolitie’) en de voordelen van een professioneel
IT asset managementproces, en geeft een korte weerga-
ve van een deel van een methodiek om risico’s inzake
ITAM binnen organisaties te kunnen vaststellen. Tot slot
worden twee praktijkcases beschreven.

Enkele statistieken

De mening van de Nederlander

Onderzoeksbureau NIPO heeft in september 1998 een
onderzoek uitgevoerd naar de mening van de Nederlan-
der over het gebruik van illegale software
([www.bsa.nl]). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht
van de BSA. In totaal werden 403 vraaggesprekken afge-
nomen. De respondenten zijn representatief voor de
Nederlandse werkende bevolking van vijftien jaar en
ouder. Enkele resultaten uit dit onderzoek zijn:

* Aan alle respondenten werd de vraag gesteld of zij
persoonlijk iets verkeerd vinden aan het kopiëren van
computersoftware. Ruim de helft van de Nederlanders
(54 procent) beantwoordde deze vraag bevestigend.

* Software kopiëren wordt met name gedaan door jon-
geren, hoogopgeleiden en mannen. Vooral jongeren (tot
39 jaar), degenen die zelf een pc gebruiken of zelf soft-
ware kopiëren, vinden het kopiëren van computersoft-
ware een minder ernstig misdrijf.

* Voor het illegaal gebruik van software voor zakelijke
doeleinden is beduidend minder sympathie. Maar liefst
84 procent van de Nederlanders vindt het zakelijk
gebruik van illegale software niet geoorloofd.

Met name deze laatste conclusie is van belang; een orga-
nisatie die betrapt wordt op het gebruik van illegale soft-
ware kan namelijk niet alleen een boete tegemoet zien
van de softwareleverancier, maar gezien de mening van
de ondervraagden is naamschade voor de betreffende
organisatie een reëel risico.

Illegale software en de BSA

De Wet op het Auteursrecht is van toepassing op het
gebruik van software. Uit de praktijk blijkt dat een
belangrijke reden voor het illegaal gebruik van software
gelegen is in het feit dat (te) beperkte IT-budgetten IT-
managers in de verleiding brengen om bijvoorbeeld
meerdere werkplekken en systemen te voorzien van
dezelfde software waarvoor onvoldoende licenties zijn
afgenomen. Ook blijkt uit de praktijk dat de betreffen-
de IT-managers vaak wel weten dat ze hiermee licentie-
overeenkomsten ‘ontduiken’, maar geen weet hebben
van het feit dat hiermee ook relevante wet- en regelge-
ving niet wordt nageleefd (ze overtreden hiermee de Wet
op het Auteursrecht). Een andere belangrijke oorzaak
van het aanwezig zijn van onvoldoende licenties ligt in
onwetendheid en menselijke fouten. Licentievoorwaar-
den verschillen van softwareleverancier tot software-
leverancier. Het kan hierdoor voorkomen dat sommige
handelingen voor bepaalde leveranciers zijn toegestaan
en voor andere leveranciers niet. Door de vele varianten
in de licentievoorwaarden is het beheren van de licenties,
met name bij grote organisaties, vaak complex. De com-
plexiteit wordt volgens de afnemers van software ook
veroorzaakt door het verwarrende licentiebeleid van de
softwareleveranciers zelf ([Verk01]).
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IT asset management is binnen veel organisaties beperkt ingevuld. Uit
onderzoek van KPMG blijkt dat organisaties over een beperkt inzicht
beschikken omtrent de binnen de organisatie aanwezige IT assets, waardoor
tevens het zicht ontbreekt op het eventueel gebruik van illegale software.
Twee aandachtspunten zijn hierbij van belang. Ten eerste kunnen
organisaties besparingen realiseren door een effectief proces voor IT asset
management in te richten, ten tweede vormen softwareaanbieders in
toenemende mate een machtsblok om het gebruik van illegale software op
te sporen en aan te pakken. Aanbieders leggen boetes op voor illegaal
softwaregebruik, waarbij de schade voor een organisatie groter kan zijn dan
de boetes alleen.

Door de vele varianten in de licentievoorwaarden is het

beheren van licenties vaak complex.



De BSA is de spreekbuis van meerdere organisaties die
software en technologieën ontwikkelen (Adobe, Apple,
Autodesk, Compaq, Dell, IBM, Intel, Macromedia,
Microsoft, Network Associates, Novell en Symantec).
Deze software en technologieën vertegenwoordigen voor
de ontwikkelaars in het algemeen een grote waarde en
vormen voor hen logischerwijs de bestaansreden. Illegaal
kopiëren van software is daarom voor de ontwikkelaars
een directe bedreiging voor de continuïteit. De BSA haalt
op haar website aan dat het illegaal kopiëren van soft-
ware binnen organisaties wellicht de belangrijkste vorm
van illegaal softwaregebruik is. Volgens dezelfde site
wordt in Nederland veertig procent van de zakelijke
software illegaal gebruikt (er kunnen geen geldige licen-
ties worden getoond). Nederland behoort hiermee met
Griekenland, Portugal, Spanje en Italië tot de top van
Europese landen waar illegaal software wordt gebruikt,
aldus de BSA. Het Verenigd Koninkrijk doet het volgens
de BSA beter in dit opzicht.

Resultaten recent onderzoek

In 2001 is in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek
([ITAM01]) uitgevoerd om de visie van organisaties te
achterhalen met betrekking tot software licensing en
hiermee samenhangende procedures. Het onderzoek is
uitgevoerd binnen tweehonderd organisaties. Een aantal
van de vragen die binnen het onderzoek zijn gesteld als-
mede de resultaten worden hierna behandeld.

Maatregelen om illegaal gebruik van software tegen te
gaan
Op de vraag of de organisatie voldoende maatregelen
heeft getroffen om software assets en licenties te kunnen
managen, werd geantwoord zoals weergegeven in figuur 1.

65 procent van de respondenten gaf aan dat de eigen
organisatie voldoende of meer dan voldoende maatrege-
len heeft getroffen om illegaal of ongeautoriseerd
gebruik van software te kunnen detecteren en tegen te
kunnen gaan.

Dit resultaat komt in een ander perspectief te staan wan-
neer het gekoppeld wordt met een andere bevinding uit
hetzelfde onderzoek. Eveneens 65 procent van de
respondenten gaf aan dat zij het eens zijn met de stelling
dat vele organisaties in het Verenigd Koninkrijk gebruik-
maken van software waarvoor geen licenties zijn afge-
sloten.

Formeel beleid voor het verwerven van software
Ongeveer eenderde van de ondervraagde organisaties
beschikt niet over een formeel beleid of een formele pro-
cedure voor het verwerven van software. Het ontbreken
van een formeel beleid verhoogt de risico’s voor een
organisatie omdat:

* de software wellicht kan worden gekocht van een
leverancier die geen geautoriseerd verkooppunt is waar-
door de software onvoldoende wordt ondersteund door
de verkopende partij of door de partij die de software
uitgeeft;

* de software wellicht niet compatible is met de (toe-
komstige) infrastructuur van de organisatie (dit risico
wordt groter indien een relatie ontbreekt tussen inkoop,

IT-planning, change-management- en configuratiebe-
heer);

* de software bij een verscheidenheid van leveranciers
kan worden betrokken waardoor mogelijke schaalvoor-
delen niet worden geëffectueerd.

Disciplinaire maatregelen
Hoe de vraag is beantwoord of men het eens of oneens
is met de stelling dat tegen werknemers disciplinaire
maatregelen moeten worden getroffen indien zij gebruik-
maken van illegale software, toont figuur 2.

Uit figuur 2 blijkt dat bijna 97 procent van de respon-
denten het ermee eens is dat tegen werknemers die
gebruikmaken van illegale software, disciplinaire maat-
regelen dienen te worden getroffen. Uit het onderzoek
blijkt verder dat ongeveer eenderde van de ondervraag-
de organisaties in de praktijk geen formele disciplinaire
maatregelen treft indien een werknemer gebruikmaakt
van illegale software. Hieruit kan worden geconcludeerd
dat organisaties niet over de vereiste procedures beschik-
ken om beleidsrichtlijnen te ondersteunen of dat organi-
saties in de praktijk de betreffende beleidsrichtlijnen niet
bekrachtigen.

Bewustzijn van risico’s omtrent illegaal softwaregebruik
Op de vraag of de respondenten het eens of oneens zijn
met de stelling dat instructies van directie en senior
management een positief effect hebben op het verhogen
van het bewustzijn omtrent risico’s van illegaal soft-
waregebruik bij personeel en management, werd geant-
woord zoals weergegeven in figuur 3.

Uit figuur 3 blijkt dat 69 procent van de respondenten
het eens is met de stelling. Uit het onderzoek blijkt ver-
der dat slechts weinig bestuurders of directieleden van
organisaties de risico’s die samenhangen met het gebruik
van illegale software, onder de aandacht van de organi-
satie brengen.

Een doelgerichte aanpak

Gezien hetgeen hiervoor is vermeld, is een doelgerichte
aanpak van issues aangaande ITAM van belang. Het
blijkt dat bepaalde organisaties soms helemaal geen regi-
straties bijhouden van IT assets of soms meerdere regi-
straties bijhouden op papier, met behulp van meerdere
toepassingen als MS Excel, MS Access of met behulp van
meer professionele geautomatiseerde beheertools. Het
gevolg is dat organisaties soms geen inzicht hebben in
bijvoorbeeld het aantal in gebruik zijnde installaties van
pakketten (en daarmee het benodigde aantal licenties),
laat staan of voldaan wordt aan relevante wet- en regel-
geving. Een doelgerichte en gestructureerde aanpak van
ITAM biedt waarborgen voor het verkrijgen van inzicht
in de problematiek en voor het adequaat beheren van de
volledige levensloop van IT assets.

Enkele issues

Voor veel organisaties is het niet mogelijk te beschrijven
welke IT assets binnen de organisatie aanwezig zijn en of
alle software assets voorzien zijn van de vereiste licentie-
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overeenkomsten. Het beeld wordt verder vertroebeld door
de wijze van verwerven, installeren, aanpassen en ver-
wijderen van IT assets. In meer detail wordt de vertroe-
beling veroorzaakt door de volgende omstandigheden:

*Een helder aanschafbeleid met betrekking tot IT assets
ontbreekt. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere budget-
ten beschikbaar zijn voor het aanschaffen van software
en hardware en kunnen er meerdere kanalen binnen de
organisatie geautoriseerd zijn om IT assets aan te schaf-
fen bij zelf te kiezen leveranciers. Dit leidt al snel tot het
ontbreken van een betrouwbaar beeld van de aanwezige
IT assets.

* Er is geen overall verantwoordelijke voor ITAM.

* ITAM heeft een lage prioriteit binnen de directie (tot-
dat partijen als bijvoorbeeld de BSA en individuele soft-
wareproducenten vragen een kijkje in de keuken te
mogen nemen).

De met ITAM te behalen voordelen

Het invoeren van een ITAM-proces kost natuurlijk tijd,
moeite en geld. ITAM houdt namelijk meer in dan alleen
het tellen van het aantal in gebruik zijnde pc’s en soft-
warelicenties. Met name het feit dat het invoeren van
ITAM geld kost blijkt vaak de reden te zijn waarom
organisaties niet beschikken over een geborgd ITAM-
proces. Bij het analyseren of het invoeren of professio-
naliseren van een ITAM-proces voordelen oplevert die-
nen zowel de mogelijke voordelen die op de korte
termijn kunnen worden behaald (de quick wins) als de
voordelen die op de langere termijn (tot vijf jaar) kunnen
worden behaald, te worden betrokken. Een gefundeerd
ITAM-proces heeft over het algemeen de volgende voor-
delen voor een organisatie:

* Alleen die IT assets die strikt noodzakelijk zijn voor
de bedrijfsvoering zullen worden aangeschaft.

* Het wordt (beter) mogelijk binnen het inkoopproces
schaalvoordelen te effectueren.

* Het totaal aan administratieve handelingen wordt
verminderd (er is slechts één inkoopproces en slechts één
registratieproces van IT assets), waardoor de hiermee
gemoeide kosten (hoewel vaak verborgen) afnemen.

* Specifiek voor software geldt dat het eenvoudiger
wordt het aantal licenties in overeenstemming te bren-
gen en te houden met het aantal installaties.

* IT-organisaties worden continu geconfronteerd met
IT-projecten en derhalve met wijzigingen in de IT-infra-
structuur. Het ITAM-proces levert de benodigde
managementinformatie om de impact van voorgestelde
wijzigingen op de IT-infrastructuur te kunnen vaststel-
len ([Gart00]). De impact is hierbij breed op te vatten, in
termen van kosten en opbrengsten, in termen van activi-
teiten (vaststellen welke IT assets dienen te worden aan-
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gepast of vervangen, vaststellen van de behoefte aan trai-
ning en tests) en in termen van de benodigde organisatie.
IT-projecten worden dus beheersbaarder waardoor een
kortere time-to-market van de beoogde projectresultaten
wordt gewaarborgd in vergelijking met een concurrent
die bijvoorbeeld opereert zonder ITAM-proces.

* ITAM is een proces dat overige IT-beheerprocessen
ondersteunt waardoor processen als incident & problem
management en change management (zie vorige punt)
effectiever en efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

* De kans op virussen neemt af doordat de kans op het
gebruik van illegale software wordt verminderd.

* Het wordt (beter) mogelijk kosten die samenhangen
met het gebruik van IT assets binnen de organisatie
effectief door te belasten.

* Risico’s met betrekking tot het verlopen van onder-
houdscontracten en licentieovereenkomsten worden ver-
kleind.

Inventariseren van de noodzaak voor
professionalisering van ITAM

Vier aandachtsgebieden
De ICT-functie binnen een organisatie bestaat uit een
vraag- en een aanbodzijde. Figuur 4 bevat de vier aan-
dachtsgebieden die bepalend zijn voor het uiteindelijke
resultaat (financieel en kwalitatief) van de ICT-functie:
Organisatie, Middelen, Gebruikers, en Processen en
applicaties. Ook voor ITAM geldt dat de activiteiten op
deze vier gebieden bepalend zijn voor het uiteindelijke
resultaat.

Hieronder volgen voorbeelden van aspecten per gebied.

ICT-organisatie:

* taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot
licentiebeheer;

* kwaliteit van processen en procedures: inkoop van
software en hardware, contractbeheer, licentiebeheer,
softwaredistributie en -installatie, kostendoorbelasting,
verplaatsen en verwijderen van IT assets;

* besturing van het ITAM-proces (rapportages);

* beleid ten aanzien van budgetten voor aanschaf van
IT assets.

ICT-middelen:
Tools zijn een onmisbaar onderdeel van een effectief IT-
assessmentproces ([Trug00]). Er zijn bijvoorbeeld (geïn-
tegreerde) tools voor:

* het ondersteunen van het verwervingsproces van IT
assets;

* het in kaart brengen van aanwezige software assets
(zogenaamde tracking of discovery tools);

* de vastlegging van de aanwezige IT assets (een confi-
guratiemanagementdatabase);

* het meten van het gebruik van software (zogenaamde
SUT’s, Software Usage Tools);

* softwaredistributie.

Processen en applicaties:

* taken en verantwoordelijkheden van de IT-functie en
de gebruikersfunctie met betrekking tot bijvoorbeeld
licentiebeheer (afstemmen van vraag op aanbod);

* procedures voor het vaststellen van de noodzaak van
het gebruik van IT-middelen.

Gebruikers

Organisatie

Kosten 
en baten

Processen
en applicaties

Middelen

Figuur 4. 
Vier aandachts-

gebieden.



Gebruikers:

* kennis en bewustzijn van het belang van licentiebe-
heer en verwerving van IT assets via de geautoriseerde
kanalen.

De auteur hanteert bij onderzoeken naar de kwaliteit
van ITAM-processen binnen organisaties als eerste een
zogenaamde health check waarin onder andere de hier-
voor behandelde aspecten aan bod komen. Het doel van
de health check is snel inzicht te verkrijgen in de toerei-
kendheid van de door een organisatie getroffen (beheer-
sings)maatregelen om de risico’s die in dit artikel zijn
vermeld, te kunnen voorkomen en beperken. Indien uit
het onderzoek blijkt dat de toereikendheid beperkt is, is
de noodzaak voor verbetering evident en is tevens
meteen duidelijk op welke aspecten (proces)verbeterin-
gen dienen te worden doorgevoerd. Indien van toepas-
sing wordt tevens weergegeven waar mogelijk kostenbe-
sparingen zijn te realiseren. Hierna wordt uitgebreider
ingegaan op enkele vragen en onderwerpen uit de health
check.

Discovery of IT assets
Voorbeelden van vragen en aandachtspunten ten aanzien
van discovery of assets zijn:

* Worden er tools ingezet om IT assets in kaart te bren-
gen?

* Hoe worden deze tools gebruikt en gehanteerd?

* Wordt er een koppeling gelegd tussen het aantal soft-
waresystemen, het aantal gebruikers en het aantal licen-
ties?

* Worden aankoopbewijzen van software adequaat
bewaakt?

Vastleggen van informatie omtrent IT assets
Het uiteindelijke doel is dat de vastgelegde informatie
omtrent de IT assets juist en volledig blijft. Voorbeelden
van vragen en aandachtspunten:

* In welke mate is het vastleggen van IT assets geïnte-
greerd met de zogenaamde discovery tools?

* Welke overige IT-managementprocedures (bijvoor-
beeld incident management) hebben toegang tot de vast-
leggingen en hoe wordt deze informatie gebruikt?

* Hoe wordt de juistheid en volledigheid van de vast-
leggingen gewaarborgd indien het ITAM is uitbesteed
aan een derde partij?

* Welke details van de IT assets worden vastgelegd?

Bedrijfsprocessen met betrekking tot ITAM
Het aanschaffen van IT assets wordt bij voorkeur uitge-
voerd door een centrale inkoopfunctie binnen de (IT-)
organisatie. Wederom volgen enkele voorbeelden van
vragen en aandachtspunten:

* Welke formele en informele inkoopkanalen zijn aan-
wezig?

* Hoe verloopt het autorisatieproces met betrekking tot
aanschaffen van IT assets?

* Hoe complex is het inkoopproces?

* Is er een proces geïmplementeerd voor het installeren,
distribueren en verwijderen van IT assets en wat is de
kwaliteit van dit proces?

* Worden fysieke assets gelabeld, en zo ja, hoe?

Beleid en procedures
Directie en senior management van organisaties zijn ver-
antwoordelijk voor het juist gebruik van IT assets en
voor het voorkomen van illegaal gebruik van software
binnen de organisatie. Er dienen daarom beleidsuit-
gangspunten te worden opgesteld en procedures te wor-
den ingevoerd om te kunnen bewaken dat aan de uit-
gangspunten wordt voldaan. Voorbeelden van
aandachtspunten ten aanzien van beleid en procedures
zijn:

* eigenaarschap en sponsorschap;

* communicatie omtrent beleid en procedures;

* het opnemen van uitgangspunten met betrekking tot
illegaal softwaregebruik, het downloaden van software
en dergelijke in het informatiebeveiligingsbeleid;

* disciplinaire maatregelen.

Do’s and don’ts bij software licensing

Hieronder worden enkele do’s en don’ts met betrekking
tot software licensing weergegeven. Ze kunnen worden
gebruikt door zowel het senior management als overige
medewerkers binnen organisaties en kunnen eventueel in
een andere vorm worden opgenomen in bedrijfsinterne
beleidsstukken of bewustwordingsprogramma’s.

Do’s

* Het senior management binnen de organisatie dient
formeel eigenaarschap te nemen van issues omtrent soft-
ware licensing.

* Stel een standaard samen voor noodzakelijke soft-
waresystemen die op iedere desktop (laptop) en server
moeten worden geïnstalleerd. De standaard dient tevens
te worden gedocumenteerd in het IT-beleid en in het
informatiebeveiligingsbeleid.

* Stel een heldere strategie vast met betrekking tot het
toepassen van software welke geen onderdeel vormt van
de standaard-softwareportfolio.

* Stel een heldere procedure op voor het aanschaffen
(op welke wijze dan ook: huren, leasen, kopen) van soft-
ware.

* Tracht het aantal softwareleveranciers te minimalise-
ren zodat inkoopvoordelen kunnen worden bereikt.

* Maak gebruik van betrouwbare softwareleveranciers.

* Bepaal en bekrachtig procedures voor het aanschaf-
fen van software en hardware. Deze procedures dienen
het volgende te bevatten: bestellen, leveren, installeren,
wijzigen, verplaatsen, verwijderen, upgraden, het actu-
aliseren van de configuratiemanagementdatabase en het
bewaren van documentatie waaruit eigenaarschap en/of
het recht op gebruik van de middelen blijkt. Tevens dient
in de procedures aandacht te worden besteed aan het
reconciliëren van de documentatie betreffende eigenaar-
schap / recht op gebruik en de daadwerkelijke software
geïnstalleerd op desktops/laptops en servers.
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Het senior management dient formeel eigenaarschap te

nemen van issues omtrent software licensing.



* Stel een helder beleid op met betrekking tot het
gebruik van niet-zakelijke software en communiceer dit
beleid binnen de organisatie.

* Stel een informatiebeveiligingsbeleid op en neem hier-
in beleidsuitgangspunten op (of neem deze op in het
bestaande informatiebeveiligingsbeleid) met betrekking
tot niet-gelicenseerde (illegale) software, inclusief disci-
plinaire maatregelen indien medewerkers toch van der-
gelijke software gebruikmaken.

* Het senior management dient daadwerkelijk discipli-
naire maatregelen te treffen indien één of meer mede-
werkers gebruikmaken van ongeautoriseerde (niet pas-
send bij de standaard-softwareportfolio) en illegale
software.

* Maak gebruik van een configuratiemanagementdata-
base en implementeer procedures en tools die de actua-
liteit en volledigheid van deze database kunnen waar-
borgen.

* Voer regelmatig (bij voorkeur onaangekondigd) com-
pliance audits uit met betrekking tot de procedures.

* Waarborg dat alle betrokkenen kennisnemen van de
procedures en beleidsuitgangspunten met betrekking tot
issues inzake software licensing en van het belang van
het naleven van deze procedures voor zowel de organi-
satie als de medewerkers zelf.

Don’ts

* Sta niet oogluikend toe dat illegale software wordt
gebruikt.

* Sta niet toe dat software wordt gedownload (de kans
bestaat dat de software illegaal is, bovendien kunnen er
virussen worden geïntroduceerd).

Praktijkcases

Een telecom provider in het Verenigd Koninkrijk

Het management van een telecom provider was er rede-
lijk van overtuigd dat voor alle software die op de ser-
vers was geïnstalleerd, licenties waren afgesloten en dat
alleen van zakelijke software gebruik werd gemaakt.
Men wilde echter aanvullende zekerheid verkrijgen
omdat de BSA een bezoek had aangekondigd. Uit onder-
zoek naar de daadwerkelijk geïnstalleerde software bleek
al snel dat de overtuiging van het management niet vol-
komen terecht was. Er bleek een ruime hoeveelheid spel-
len te zijn geïnstalleerd (waaronder enkele pornografi-
sche), alsmede een significante hoeveelheid software die
niet was geregistreerd binnen de beschikbare software-
inventaris.

Een verdere analyse binnen de organisatie maakte dui-
delijk dat naast de spellen ook een deel van de overige
niet-geregistreerde software niet voor noodzakelijke
organisatiedoeleinden werd gebruikt. Deze software
werd verwijderd, waardoor de benodigde tijd werd
geminimaliseerd voor het controleren van de overige
software met als doel te bepalen of die software van de
nodige licenties was voorzien. Verder bleek dat ook een
deel van deze software nooit werd gebruikt. Deze soft-
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ware werd geback-upt en verwijderd van de server; geen
van de ‘gebruikers’ heeft hierover achteraf geklaagd. Met
de leveranciers van deze software werd contact opgeno-
men om de lopende licentieovereenkomsten alsmede de
onderhoudscontracten te beëindigen. Het bleek bij deze
organisatie niet nodig aanvullende licentieovereenkom-
sten te sluiten.

Financiële instelling in Nederland

Door diverse interne ontwikkelingen diende een finan-
ciële instelling de automatiseringsorganisatie te profes-
sionaliseren. Teneinde de diverse IT-beheerprocessen
zoals incident management, change management en
problem management goed te kunnen inrichten, was een
eenduidige vastlegging van de software assets van essen-
tieel belang. Om permanent over een actueel en volledig
overzicht van de software assets te kunnen beschikken
was het inrichten dan wel verder professionaliseren van
ITAM noodzakelijk.

De eerste stap was het uitvoeren van een assessment naar
de betrouwbaarheid van de softwareregistraties. Aller-
eerst zijn alle aanwezige softwareregistraties in kaart
gebracht, dit waren er drie in totaal, te weten een regi-
stratie in MS Excel, een in Lotus Notes en een registra-
tie in een helpdesktool. Geen van de registraties bleek
compleet noch juist. Om een volledig en juist overzicht
te krijgen zijn naast het matchen van de registraties
tevens interviews gehouden met medewerkers van de
afdeling Informatiesystemen binnen deze organisatie.

Het resultaat was een betrouwbaar overzicht van de aan-
wezige software. Analoog aan de vorige casebeschrijving
bleek een significant deel van de software niet langer
nodig te zijn en kon het aantal lopende licentieovereen-
komsten en onderhoudscontracten worden beperkt. Het
behoeft geen betoog dat de mogelijke besparingen groot
waren.
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