
Microsoft Onderzoek en Advies

Lichte paniek …
Wanneer het tijd is voor de jaarlijkse telling of een vernieuwing van een contract met Microsoft aan-
staande is, breekt binnen organisaties vaak lichte paniek uit. Want … wat gaan ‘we’ doen? Wat moet 
ik eigenlijk tellen en wanneer? Wat voor invloed hebben de toekomstplannen van de organisatie op 
keuzes voor software en cloud? Hulp is dan welkom. De eerste gedacht is vaak hulp vragen aan de 
licentiepartner.

De kracht van kennis – uw onafhankelijke hulp bij verlenging 
of vernieuwing van uw licentiecontract met Microsoft.
De kracht van kennis – uw onafhankelijke hulp bij verlenging 
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* Het is cruciaal dat uw organisatie een toegewezen persoon beschikbaar heeft die zorg draagt dat infrastructuren beschikbaar zijn, technisch specialisten tijdig eventuele problemen oplossen en faciliteiten beschikbaar stelt. Zonder een 

centraal aanspreekpunt – met verantwoordelijkheid – zijn genoemde tijdspaden ruim indicatief.

Onafhankelijk advies
Wanneer u het advies rondom uw Microsoft contract over-
laat aan de partij die datzelfde contract levert kunt u op zijn 
minst vraagtekens zetten bij de uitkomst. Is het oprecht en 
integer? Of is het advies mogelijk toegeschreven naar maxi-
male opbrengst voor de verkoper? En welke relatie heeft de 
verkoper met Microsoft en vindt u dat terug in het advies?
Wanneer u onafhankelijk advies wilt kiest u voor een ad-
viesorganisatie die - bewezen - de noodzakelijke kennis en 
ervaring in huis heeft om u optimaal te helpen.

Wanneer?
U schakelt de hulp van Quexcel in ruim voordat u de jaartel-
ling of contractverlenging moet doen; minimaal 3 maanden 
bij een jaartelling en minimaal 6 maanden bij contractver-
nieuwing.

Verwachting
Tijdens de voorbereiding spreken wij met u over wat voor 
uw organisatie belangrijk is. Daarna kunnen we dan samen 
bepalen waar de nadruk voor innovatie op komt te liggen. 
Is dat de Server Infrastructuur of de Werkplek Infrastruc-
tuur; beiden zowel klassiek op locatie of modern in de 
cloud.
De totale doorlooptijd* van het Microsoft Onderzoek en 
Advies bij jaartelling of contractverlenging loopt uiteen van 
2 tot 3 maanden bij een jaartelling tot aan 4 tot 6 maanden 
bij een contractvernieuwing.



2 uur 1 maand 2 dagen

2 uur 3 dagen 3 dagen

* Connectie naar Microsoft 365 Admin Center voor uitlezen online services. Koppeling met Intune voor uitlezen systemen beheerd met Microsoft Intune. Verzamelen van data gedurende 1 maand na installatie software en cloud-koppelingen

** Alleen bij contractverlenging of –vernieuwing

 1 2

34

Start

Finish

Werkzaamheden en tijdlijnen

Tijdens de digitale kick-off 
bijeenkomst onder leiding 
van de Quexcel project-
manager bespreken we 
het project en de tijdlijnen. 
Taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden 
delen we toe. Quexcel stelt 
een initieel projectplan op.

Meting naar software en 
cloud (geïnstalleerd en 
gebruik) via de Quexcel Ma-
naged SAM scanner software 
(geen agents nodig!).*

Verzamelen van in bezit 
zijnde licentierechten. 
Eventueel opvragen 
Microsoft License State-
ment wanneer nodig.

Analyze verzamelde 
data, opstellen Estimated 
License Position (overzicht 
gebruik versus rechten)

On-site workshops met 
focus op IT Infrastructuur 
of Werkplek. Uitlijnen van 
uw toekomstplannen op 
mogelijkheden voor IT, 
softwarelicenties en cloud.

• Advies optimalisatie en kostenbesparing (on-site 
presentative en bespreking). 

• Opstellen besteloverzicht voor jaarbestelling of 
nieuwe overeenkomst.

Kick-off Data verzamelen Licentierechten

ELPWorkshop**Eindrapport

Over Quexcel
Quexcel helpt organisaties met onderzoek en advies op het snijvlak 
van business, IT en bijbehorende juridische kaders, zoals software-
contracten, softwarelicenties en cloud abonnementen. Met een eigen 
volledige beheerde Software Asset Management dienst helpt zij 
bedrijven, overheden en instellingen op een slimme en kostenefficiënte 
manier met software en cloud om te gaan.

Prijs
De kosten van het onderzoek en 
advies bij verlenging of vernieu-
wing van uw Microsoft contract 
zijn gebaseerd op het aantal 
medewerkers van uw organisatie:

Jaartelling (true-up) Nieuwe / verlenging overeenkomst

Medewerkers        Prijs

< 250 2.500,-

251 - 500 3.000,-

Elke 500 meer 500,-

Medewerkers        Prijs

< 250 5.000,-

251 - 500 5.750,-

Elke 500 meer 750,-
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Wormskampweg 6  
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the  Netherlands
office   
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Prijzen vermeld zijn per stuk exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. De vermelde prijs is een indicatie, afhankelijk van beschikbaar middelen 
en techniek binnen uw organisatie en daarmee geen bindende offerte. Neem contact op met info@quexcel.com of telefonisch op 0543 466 005 voor een offerte 
op maat.


