
Experience the commitment®

ITAM van CGI in vogelvlucht:

• inzicht in het gebruik van IT
• optimalisering van het IT-gebruik
•  compliant: geen kostbare claims 

door oneigenlijk gebruik van 
hardware en software

•  meer grip op aanschaf en 
functioneel gebruik

•  een betere onderhandelingspositie 
ten opzichte van leveranciers

•  besparingen op IT-uitgaven: 
30-50 procent in het eerste jaar

•  betere interne doorbelasting van 
IT-kosten

•  effectievere audits tegen lagere 
kosten (auditeerbaar binnen 
één jaar)

• geen interrupties voor de business
•  een stevige governance profiteert 

van de kennis en kunde van CGI

Naar een kosteneffectief en 
compliant IT-landschap
Wat is IT Asset Management van CGI?

IT Asset Management (ITAM) van CGI is een van de solutions die deel 
uitmaken van onze IT Modernization-aanpak. ITAM maakt uw bestaande 
IT-landschap inzichtelijk en vergelijkt dit met uw gebruiksrechten. U krijgt 
een compleet overzicht van de wijze en mate waarin uw organisatie en haar 
medewerkers software gebruiken en wordt in staat gesteld om uw IT-
landschap beter te managen. Bovendien komen risico’s aan het licht die u 
mogelijkerwijs loopt door gebrekkige IT-compliancy. Al deze inzichten 
vormen de basis voor de ontwikkeling en implementatie van een effectief en 
kostenbesparend operating model voor uw IT-assets en helpen u de juiste 
beslissingen te nemen voor bijvoorbeeld een moderniserings- of security-
strategie.

Uitdagingen voor de IT

De kans is groot dat ook uw organisatie in opeenvolgende jaren een grote 
hoeveelheid aan hardware en software verworven heeft, al dan niet inclusief 
licenties. Niet alleen door eigen aanschaf, maar bijvoorbeeld ook door 
overnames en fusies. Vaak is er geen overzicht van de aanwezige hardware 
en software, is het gebruik inef� ciënt en levert de IT niet de toegevoegde 
waarde die ermee te behalen is. De business pro� teert onvoldoende van de 
mogelijkheden en wordt misschien zelfs wel beperkt in haar commerciële 
mogelijkheden en innovatiekracht. In veel gevallen is de Total Cost of 
Ownership van de hardware en software onvoorspelbaar en aanzienlijk 
hoger dan noodzakelijk. Bovendien loopt u kans op juridische-, � nanciële- of 
imagoschade wanneer de afgesloten licenties niet overeenstemmen met het 
actuele gebruik van de IT.

IT Asset Management
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ITAM: hoe werkt het?

ITAM is een geïntegreerde en resultaatgerichte oplossing voor IT Asset 
Management. Met ITAM raken we alle cruciale bedrijfsfuncties, van � nance 
en procurement tot HR en IT-product- en servicemanagement. Interne 
regelgeving, processen, mensen, tools: niets blijft onberoerd. Een uitgebreid 
ITAM-assessment brengt in beeld in hoeverre uw organisatie de 
mogelijkheden heeft om zelf effectief IT Asset Management uit te voeren.  
Daarnaast voeren we vendorspeci� eke scans uit op software-utilisation en 
-compliance. De uitkomsten hiervan dienen als basis voor adviezen en 
designs voor vervolgacties. Een binnen CGI ontwikkeld ITAM Framework 
met standaard processen, policies, en governancemodellen maakt het 
mogelijk een ITAM-programma snel en ef� ciënt uit te rollen. We kunnen ook 
onafhankelijk adviseren bij het selecteren van de juiste tools. CGI heeft met 
de meeste marktleiders in dit segment partnerships afgesloten zodat we 
ook zelf kunnen leveren wat het best past bij uw situatie. We begeleiden uw 
organisatie actief bij het veranderingsproces en dragen onze kennis over 
ITAM tegen lage kosten over op uw medewerkers.

Pro� teren van ITAM

Met ITAM helpen wij u uw assets weer compliant te maken en hoge 
onvoorspelbare kosten te voorkomen. Het risico op claims door onjuist 
gebruik van software verdwijnt. U beschikt over de actuele informatie om 
strategische beslissingen te nemen over uw IT-landschap. U krijgt weer grip 
op de inkoop en het gebruik van hardware en software en uw 
onderhandelingspositie ten opzichte van vendors wordt sterker. Uw uitgaven 
gaan omlaag en de operationele kosten dalen substantieel. Met ITAM zijn 
blijvende besparingen te behalen van 10 procent jaar op jaar, direct vanaf 
het eerste jaar. Het inzicht in de beschikbare hardware en software keert 
terug, de inzetbaarheid neemt toe. Uw ‘agility’ neemt fors toe, de time-to-
market wordt korter. De business kan sneller en beter reageren op 
marktkansen en zich richten op wat nodig is: ondernemen.
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Over CGI 

Als vier na grootste zakelijk en 
IT-dienst verlener ter wereld is CGI 
actief in 40 landen met ruim 65.000 
professionals. Lokaal gaan we sterke 
partnerships aan met onze klanten, 
waarbij we altijd kunnen putten uit 
de bijna eindeloos aanwezige 
technologische knowhow binnen 
ons bedrijf. Onze focus op 
IT Modernization, Cybersecurity 
en Big data analytics helpt onze 
opdrachtgevers hun dienst verlening 
verder af te stemmen op de 
klantwensen. We weten kosten te 
besparen, de business � exibeler 
te maken en de IT-om ge ving voor 
te bereiden op de toekomst. 
En we doen dat met de toewijding 
en zorg vuldigheid van een 
businesspartner die niet anders 
gewend is dan te werken met de 
missiekritische systemen van zijn 
opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over
IT Modernization van CGI, neemt 
u dan rechtstreeks contact op met
uw contactpersoon of met CGI via:
T +31 (0)88 564 0000
E itmodernization.nl@cgi.com
www.cginederland.nl/it-modernization


