
In de corona crisis zijn veel organisaties gedwongen om versneld thuiswerkfunctionaliteiten  
beschikbaar te maken. De keuze voor Microsoft 365 waarin Microsoft Teams is opgenomen 
is een logische keuze als het gaat om functionaliteit, beschikbaarheid en mogelijkheden. 

Over Audittrail

Onze aanpakVoor veel organisaties geldt dat zij in een bepaalde 
mate al beschikten over Microsoft 365 licenties, maar 
omwille van snelheid een separaat aankooptraject 
hebben uitgevoerd om Teams licenties aan te kopen 
en te implementeren. Nu komt de vraag op: wat heb 
ik aan licenties? Heb ik er niet te veel of te weinig? 
Of overlappen bepaalde licentievormen en betaal ik 
nu teveel?

Audittrail helpt bij het in kaart brengen en 
rationaliseren van uw licentieportfolio op het gebied 
van Microsoft producten. Niet alleen vanuit het 
perspectief van kosten en ontdubbelen, maar ook 
vanuit functionaliteit. 

Wat bedoelen we daarmee? Dat u soms door licenties 
slim samen te voegen of te upgraden aanzienlijk 
meer functionaliteit krijgt. Als voorbeelden: u krijgt  
toegang tot meer functionaliteiten in het Security 
Center en Compliance Center, bijvoorbeeld de 
functionaliteit automatisch labelen.  En dat is weer 
essentieel voor het classificeren en beveiligen van 
informatie. 

Samen met u creëren we overzicht in alle Microsoft 
licenties. U weet wat u heeft. Daarna gaan we de 
licentiestructuur rationaliseren: het teveel mag weg. 
Als laatste gaan we optimaliseren. Wij brengen een 
advies uit over licenties die een verbetering van de 
functionaliteit met zich mee brengt. Onze kennis 
dragen we zoveel mogelijk over. 

Heeft u geen expertise of tijd? Dan kunnen wij u ook   
periodiek ondersteunen bij uw licentie management.
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Audittrail is een audit- en adviesbureau met kennis 
van Microsoft producten die gericht zijn op security, 
privacy en compliance. Daarmee helpen wij steeds 
meer organisaties hun doelstellingen te bereiken, op 
een veilige en compliant wijze. 

Weten wat we nog meer kunnen betekenen op het 
gebied van Microsoft producten? Kijk dan op 
www.audittrail.nl/microsoft.


