
Inzicht in kosten en compliance
Bechtle IT Asset Management (BITAM) is een effectieve methode om 
de IT-kosten te verlagen. BITAM ondersteunt het opstellen van beleid, 
normen, processen, systemen en metingen. Met deze ondersteuning 
kan je organisatie het IT Asset Portfolio beter beheren. 

Waarom BITAM?
BITAM brengt zowel de hardware als software in een organisatie in 
kaart. Het maakt de IT Asset Portfolio inzichtelijk én beheersbaar. 
Daardoor kan de levenscyclus van zowel software als hardware 
efficiënt beheerd worden. BITAM ondersteunt daarmee diverse 
bedrijfsdoelstellingen: van risico-, kosten-, controle-, IT Governance- 
en compliance- doelstellingen tot en met prestatiedoelstellingen.

Bechtle biedt de volgende 
BITAM-diensten:

BITAM 365
Meerdere keren per jaar worden de IT-assets binnen jouw organisatie 
geanalyseerd. Hierdoor heb je het hele jaar door inzicht in alle
IT-assets.Denk hierbij aan:

� Verouderde hard- en software.

� De licentiepositie van uw belangrijkste 
 software vendoren.

� Locaties waar data opgeslagen
 en verzonden wordt (GDPR).

� Geïnstalleerde software die niet gebruikt wordt.

BITAM Tool
Het in kaart brengen van de software-infrastructuur van een 
organisatie is een complex traject. BITAM biedt een uitstekende tool 
om dit mee te doen. Voor iedere organisatie is deze tool interessant, 
omdat er overal gebruik gemaakt wordt van softwareprogramma‘s. 
Vaak van verschillende softwareleveranciers, met elk hun eigen 
condities en voorwaarden.

Bechtle IT Asset Management (BITAM)
License Compliance Check (LCC)
Door de aanwezige softwarecontracten te matchen met het actuele 
gebruik, geven we je zicht op de compliance: een Baseline Review. 
Zo weet je waar je organisatie staat, ben je voorbereid op een 
toekomstige audit en heb je de tijd om corrigerende maatregelen te 
nemen. Daarmee worden niet gebudgetteerde uitgaven voorkomen. 
Een goed startpunt voor een IT Asset Management beleid!
De LCC wordt je aangeboden in twee varianten:

�  Een eenmalige Baseline Review

� Een 3-jarige overeenkomst 
 met een jaarlijkse Baseline Review

Second opinion
Heb je twijfels over de uitkomst van een audit van een software 
vendor of een License Compliance Check van je SAM- partner, 
dan kan je bij ons om een second opinion vragen. Wij kijken of de 
argumentatie in het rapport goed onderbouwd is. Wanneer er zaken 
naar voren komen die niet lijken te kloppen, dan kun je door ons een 
License Compliance Check uit laten voeren.

Wil je meer informatie ontvangen? 
Neem dan contact op met ons SAM Team 
via sam.direct-nl@bechtle.com


