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Få et licenstjek og sørg for du 
hverken snyder eller bliver snydt
Medarbejdere stopper, nye kommer til, netværket 
ændres og nye lokationer indvies. Hverdagen for 
IT er en foranderlig størrelse, og det er tidskræ-
vende at sikre, at licensbetingelserne hele tiden 
bliver overholdt.
 
Det er virksomhedens eget ansvar at sikre og do-
kumentere, at I har de korrekte licenser. Har I for 
få- og bliver opdaget under en audit, kan det blive 
rigtig dyrt. Har I for mange-, betaler I for noget, 
I ikke har brug for og spilder derved penge, der 
kunne være brugt et andet sted.  
 
Med et VMware Licenstjek sikrer du, at I har det 
fulde overblik og rigtige balance. 

Conscias VMware licenstjek sikrer:

 Overblik over hvilke VMware licenser 
 I ejer

 At I får mest mulig udbytte af jeres   
 eksisterende licenser 

 At I hverken har for mange eller for få  
 licenser

 At I har overblik over udestående credits  
 HPP/SPP eller PSO, samt hvornår de 
 udløber

Licenstjekket indebærer en fuld gennemgang af 
rettigheder og adgange til VMware licensporta-
len, samt en analyse af, om I har OEM eller native 
supportaftaler eller måske en blanding af begge 
dele, som vi ofte oplever hos kunder, der løbende 
har købt mere ind.

Som en del af licenstjekket, sørger Conscia for at 
ensrette udløbsdato på supportaftaler og sikre 
funktionalitetsalignment på produkter og licenser, 
så I efterfølgende har helt klare linjer, der er 
nemme at vedligeholde fremadrettet.
 
Som en del af et licenstjek fra Conscia analyserer 
vi altid, om I har den rette aftaletype. Er der poten-
tiale til det, går vi i dialog med VMware om vilkår 
for en VMware Enterprise License Agreement.

Bliv klar til VMware subscription 
model
VMware har flere forskellige licenstyper, og licens-
junglen bliver ikke mindre af, at VMware er på vej 
over mod en subscription baseret licensmodel. 
Subscription modellen sikrer fleksibilitet, og det 
bliver nemmere og billigere at komme i gang med 
nye licenser, men det øger kompleksiteten. Derud-
over sikrer Subscription modellerne den fornødne 
flexibilitet ift. nuværende og kommende Cloud 
projekter. 
Hvis du vil læse mere om VMwares forskellige 
licenstyper, så læs med her.

Kom i gang med Conscia VMware 
licenstjek
Conscia VMware licenstjek er nemt at komme i 
gang med. Efter det indledende møde tager vores 
licensekspert over, og gennemgår alle jeres licen-
ser og samler derefter resultatet i en rapport. Det 
tager normalt en halv dags tid. Rapporten overle-
veres til jer ved et efterfølgende møde sammen 
med anbefalinger til, hvordan jeres fremtidige 
licenssammensætning bør være. 


