
Får du fuld udnyttelse 
af det du betaler for i 

licenskroner?



Velkommen til SAM, Customer Success & Adoption
- Præsenteret af Lars Korsskov og Lars Barenkopf

Vi er en del af Ateas konsulentafdeling og i SAM og Customer Success & Adoption hjælper vi bl.a. vores 
kunder med:

• At være korrekt licenseret
• At spare penge ved at have det mest fordelagtige Microsoft licensmix
• At få mere for pengene ved at lære vores kunder at anvende det de allerede har købt

Denne session omhandler:
• Microsoft licenscompliance og optimering
• Præsentation af Atea’s forandringsmodel



Det er absolut ikke blevet lettere at være korrekt licenseret med online 
subscriptions som O365, M365, ExchangeOnline, SharePoint online etc. 

Typiske udfordring ved online bruger subscriptions:

• Der købes kun licenser til brugere, som er tildelt Office365 på Office tenant

• Der bliver tildelt licenser til service accounts, fratrådte brugere etc. 

• Tildeling af licenser til shared AD accounts

• Legacy licenser fra både devices og TS/Citrix

• Ingen behovsanalyse resulterer ofte i større licensomkostninger

• Tenant wide serviceplaner - Office365 ATP, Lockbox og Windows Defender ATP

• Windows Server og Configuration Manager Cals ved O365 subscriptions



Office365 og M365 bruger præanalyse
- Få det rigtige split på licenssuiter inden du køber eller gentegner

Har du brug for Office 365? Nej måske ikke, men licenssuiterne indeholder meget mere end en Officepakke

Hvorfor er det en god idé?

• Spar penge ved brugerprofilering

• Brugere har ikke samme behov

• Office365 er meget mere end Office



Compliance
- Sikre, at software investeringen bruges rigtigt – når du har købt

Før:
• Software var tidligere hjælpemiddel til at udføre arbejdet
• Software var en Word, en Excel en mailapplikation 
• En installation – en bruger – en rettighed

• Compliance var vanskelig – dual rights, versioner, opgraderinger, hjemmearbejdspladser, remote
desktop, licensbeviser

Nu:
• Software er forudsætningen for at kunne udføre arbejdet
• Software er meget mere end en Word eller en mail
• En bruger – mange installationer – mange rettigheder

• Compliance er vanskelig – On premise rettigheder, legacy licenser, Subscription Type,  AD Accounts, 
Licensaftaler

Manglende Compliance er: Risikoen for at betale for meget – betale forkert – betale for lidt



Får du fuld udnyttelse af dine indkøbte licenssuiter?



Sensitivity: Internal

,,



Ny IT-investering à
Nye arbejdsprocedurer

Nye arbejdsprocedurer = 
Ændring af adfærd

Ændring af adfærd à
Forudsætter motiverede og fortrolige brugere 

Motiverede og fortrolige brugere =
Bedre ROI og større medarbejderglæde

Organisatorisk Implementering



Awareness
of the need for change and 
the Desire to support the 
change

Ability
to demonstrate skills and 
behaviors

Trust
in the change and the 
solution

Execution
of the change and anchorage of 
solution 

Roadmap for succesfull IT-Change

Strategisk proces
Hvordan kan vi hjælpe med at få mere værdi af investeringen



Etablering af en digital kultur
Hvordan får vi brugerne med?

Hvorfor
• Nuværende status
• Identificering af målsætninger
• Opstarts workshop
• Champions program

Udvikl
• Opfølgning på målsætninger
• Udvikling af videre succes
• Governance

Forbered
• Adoptionsplan
• Kommunikationsplan
• Uddannelsesplan
• Skab materialer 

Virkeliggør
• Informér og kommunikér
• Træning med instruktører
• Digital læring
• Champions 

Vision og strategi

Atea’s End User Adoption Framework

Planlæg og parathed Eksekver Vedlighed 
og udvid
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