
SAM Managed Services

Wie zijn wij? 

Wij zijn ITAM solutions. Bij ons draait het om Software Asset 
Management (SAM). Alles wat onze specialisten doen, doen ze 
met passie en is gericht op onze ambitie: 

De klanten laten groeien op het gebied van SAM 
en hen gebruik laten maken van onze expertise. 

Onze kernwaarden: 
• Afspraak is afspraak
• Pragmatisch werken
• De klant staat altijd centraal 

ITAM solutions is onafhankelijk van softwareaanbieders, 
waardoor we in staat zijn om onze klanten een volledig 
objectief advies te geven. Deze onafhankelijkheid, 
gecombineerd met onze kennis van de verschillende SAM 
kerncompetentiegebieden, zorgt ervoor dat wij een uiterst 
professionele, betrouwbare en strategische SAM partner zijn.
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SAM dienstverlening

We ondersteunen organisaties in het nemen van hun 
verantwoordelijkheid op het gebied van SAM. ITAM solutions helpt 
interne bewustwording en sponsorship te creëren voor SAM. Dit 
doen we onder andere door SAM specifieke vragen en problemen 
vanuit de business te beantwoorden en op te lossen.  
Met ons audit defense-beleid helpen we organisaties in het managen 
van externe audits. Daarnaast leveren we audit support, verzorgen 
audit coördinatie en stellen audit counter analyses op (services die 
organisaties helpen goed uit een audit te komen). We brengen 
versnipperde, onvolledige inventory- en licentie-informatie in kaart, 
voor bijvoorbeeld een audit of voor het verzorgen van een compliance 
analyse. Verder doen we een inventarisatie van huidige licenties 
versus de geïnstalleerde en in gebruik zijnde software.  
Of het nu het schrijven van een SAM policy is of het ondersteunen 
bij fusies en overnames, ITAM solutions biedt een ruim portfolio 
aan diensten die bij meerdere Fortune 500 klanten succesvol zijn 
uitgevoerd. 
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Visie

Wij zien bij organisaties een sterke behoefte aan een klankbord op het gebied 
van SAM. Er is een gebrek aan helder, praktijkgericht en onafhankelijk advies. 
ITAM solutions maakt inzichtelijk waar kostenbesparingen gerealiseerd 
kunnen worden en welke risico’s het gebruik van software met zich meebrengt. 
Wij hebben geen belang bij de verkoop van software. Dit stelt onze SAM 
specialisten in staat om de klant, vanuit ons eigen SAM groeimodel, te 
ondersteunen en een helder SAM beleid op te zetten. 

Het ITAM solutions team bestaat uit verschillende experts, van operationeel 
tot strategisch. Hierdoor zijn we in staat echte toegevoegde waarde te 
bieden op het algehele programma van Software Asset Management.   

Wij leveren een heldere, praktijkgerichte en bovenal onafhankelijke SAM 
dienstverlening; een combinatie die je niet vaak ziet.  
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SAM Growth Model
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% Spend Control 10% 30% 60% 90% 100%

% Acceptable Risk 90% 50% 30% 10% 0%

SAM as a Service 

U bepaalt in welke mate u uw SAM programma uit handen geeft. 
U kunt ervoor kiezen de specialisten van ITAM solutions: 

•  uw programmamanagement en/of uw procesinrichting te laten verzorgen;
•  uw licentieadministratie of uw licentierechten te laten beheren;
• uw contracten te laten optimaliseren;
• uw licentiemodellen in kaart te laten brengen.

Op deze manier bent u zeker van continuïteit en kwaliteit. 

Om u zoveel mogelijk te ontzorgen, heeft ITAM solutions een cloud-omgeving 
opgezet voor SAM tooling en SAM Managed Services. Deze draait veilig en stabiel 
in een Nederlands datacenter met een uitwijkomgeving.
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