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Onafhankelijke Experts in Software Licensing

Contractonderhandeling • Licentie-experts • Software-optimalisatie
SAM • Audits • Compliance • Tweedehands Software



Qlicense is de onafhankelijke expert op het 
gebied van softwarelicenties, licentiebeheer en 
inkoop. Wij maken de licentieregels glashelder 
voor u en passen de licentieregels toe in uw 
belang!

Wensen en behoeften
Resellers en softwarefabrikanten hebben vaak 
andere belangen bij uw software-aankoop 
of audittrajecten. Uw wensen en behoeften 
staan vaak niet centraal, maar de omzet en de 
fees van vendoren en resellers staan centraal. 
Waardoor in veel gevallen software-producten 
te hoog geprijsd zijn.

In tegenstelling tot deze organisaties, kan Qlicense 
wél voor 100% onafhankelijk opereren en uw 

wensen centraal stellen. Wij hebben immers geen 
belang bij de verkoop van (onnodige) licenties.

Oplossingen
Of het nu gaat om een nieuw software-
contract, ondersteuning bij een audit, software-
optimalisatie, tweedehands software of een 
betere onderhandelingspositie tegenover een 
sofwarefabrikant komt Qlicense met oplossingen 
die uw wensen en behoeften beantwoorden. 

Profi teer
Profi teer daarom van 100% onafhankelijk 
software-advies van Qlicense.

Qlicense ondersteunt u onafhankelijk en komt 
met antwoorden die u echt verder helpen.

Onafhankelijke Experts in Software Licensing

Wij passen de licentieregels toe in uw belang
met grote besparingen als resultaat!
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Software-optimalisatie
Verminder financiële risico’s en bespaar op uw 
software-uitgaven met simpele aanpassingen. 
Qlicense komt met concrete adviezen hoe licentie-
regels toegepast kunnen worden in uw voordeel 
om geen onnodige licenties aan te kopen.

Ondersteuning bij interne SAM-audits 
Verlaag compliance risico’s. Weet wat in gebruik 
is, geïnstalleerd en geactiveerd staat en betaal 
daarna. Qlicense brengt uw licentiepositie in 
kaart en helpt u met het toepassen van de regels 
in uw belang.

Tweedehands Software
Eenvoudig tekorten aanvullen met tweedehands 
software of overtollige licenties verkopen? 
Qlicense stelt haar netwerk ter beschikking voor 
de beste prijs bij aankoop en het hoogste bod bij 
verkoop.

Externe Audits en Review
Financiële en juridische risico’s minimaliseren? 
Qlicense brengt de risico’s in kaart en 
ondersteunt u tijdens de externe audit of review 
om de risico’s zoveel mogelijk te reduceren.

Begeleiding bij contractonderhandeling
Door onze jarenlange ervaring en vele klantcases 
weten we wat financieel en inhoudelijk mogelijk 
is bij het afsluiten van een software-contract.

Partner-selectie
Selecteer de juiste partner voor uw organisatie 
tijdens een transparante selectieprocedure welke 
Qlicense samen met u begeleidt.

Compliance claims
Qlicense staat naast u bij een compliance claim 
en is in staat om het bedrag van de claim terug te 
dringen en in sommige situatie zelfs van tafel te 
krijgen.

Licentie-experts
De licentie-experts van Qlicense beschikken 
over alle ins & outs op het gebied van 
softwarelicenties en licentiebeheer.



 PROFITEER VAN 100% ONAFHANKELIJK SOFTWARE-ADVIES
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