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BSA wereldwijd softwareonderzoek - samenvatting

Over de hele wereld 
is software voor 
bedrijven een van de 
meestgebruikte en 

essentiële hulpmiddelen voor 
het uitvoeren van fundamentele 
dagelijkse activiteiten - van het 
bijhouden van de verkoop, de 
boekhouding, het benaderen van 
markten, het communiceren met 
klanten, het samenwerken met 
partners tot het verhogen van de 
productiviteit. 

Maar al te vaak zien gebruikers 
echter dat hun pogingen om 
innovatieve technologieën 
te gebruiken worden 
gehinderd door verlammende 
veiligheidsrisico's, waaronder 
blootstelling aan malware. 
Het wordt steeds duidelijker 
dat malware-infecties nauw 
verbonden zijn met het gebruik 
van software zonder licentie. 
Als gevolg hiervan komen veel 
CIO's achter de ware kosten van 
software zonder licentie en nemen 
ze pragmatische stappen om hun 
softwarebeheer te verbeteren. 

Om deze impact en kansen beter 
te begrijpen is BSA's wereldwijde 
software-enquête ontwikkeld in 
samenwerking met IDC. Doel van 
het onderzoek is om de omvang 
en de waarde van software zonder 
licentie op pc’s vast te stellen 
in meer dan 110 nationale en 
regionale markten. De resultaten 
tonen aan dat, hoewel CIO's zich 
ervan bewust zijn dat het gebruik 
van software zonder licentie 
beveiligingsrisico's veroorzaakt, 
37 procent van de software die 
op pc's is geïnstalleerd nog altijd 
geen licentie heeft. 

Het gebruik van software zonder licentie is, hoewel het iets afneemt, nog steeds 
wijdverspreid. Ondanks dat de hoeveelheid geïnstalleerde software zonder licentie 
gedurende de afgelopen twee jaar wereldwijd met twee procent gedaald is, wordt 
software zonder licentie nog steeds zorgwekkend veel gebruikt. Concreet gaat het 
om 37 procent van de software die op pc's is geïnstalleerd. Hoewel de algemene 
commerciële waarde van software zonder licentie ook is gedaald, wordt in het grootste 
deel van de onderzochte landen 50 procent of meer van de software nog steeds zonder 
licentie gebruikt. Deze hoge percentages vertragen niet alleen de lokale economische 
voordelen die gepaard gaan met een goed technologiegebruik, ze bemoeilijken ook de 
groei van bedrijfsresultaten en zorgen voor ongekende veiligheidsrisico's. 

CIO's ondervinden dat software zonder licentie steeds riskanter en duurder 
wordt. Organisaties hebben nu een kans van één op drie om slachtoffer te worden 
van malware wanneer ze een softwarepakket zonder licentie aanschaffen of installeren, 
of een computer kopen waar software zonder licentie op is geïnstalleerd. Elke aanval 
van malware kan een bedrijf gemiddeld 2,4 miljoen dollar kosten en het kan tot wel 50 
dagen duren om een dergelijke situatie te verhelpen. Voor zover de besmetting leidt 
tot downtime van het bedrijf of het verlies van bedrijfsgegevens, kan dit ook ernstige 
gevolgen hebben voor het merk en de reputatie van het bedrijf. De kosten voor het 
aanpakken van malware die wordt geassocieerd met software zonder licentie groeien 
ook. Het kan een bedrijf nu meer dan 10.000 dollar per geïnfecteerde computer kosten, 
hetgeen wereldwijd oploopt tot bijna 359 miljard dollar per jaar. Het vermijden van de 
veiligheidsrisico's van malware is de belangrijkste reden die CIO's noemen om ervoor te 
zorgen dat de software op hun netwerk volledig is gelicentieerd. 

Verbetering van softwareconformiteit is nu een economisch instrument en 
veiligheidsvoorwaarde. Door de toenemende kosten als gevolg van malware maken 
directeuren steeds meer gebruik van volledig gelicentieerde software die kan worden 
gepatcht met de nieuwste updates als een belangrijke verdedigingslinie tegen malware-
incidenten, datalekken en andere veiligheidsrisico's. Steeds meer bedrijven realiseren 
zich ook dat ze hun downtime kunnen verminderen en hun winst aanzienlijk kunnen 
verhogen als ze de mogelijkheid hebben om hun software beter te beheren voor het 
gehele bedrijf. IDC schat dat, wanneer bedrijven pragmatische stappen nemen om hun 
softwarebeheer te verbeteren, ze hun winst met maar liefst 11 procent kunnen laten 
stijgen. 

Organisaties kunnen nu zinvolle stappen zetten om hun softwarebeheer 
te verbeteren en belangrijke voordelen te behalen. Om te profiteren 
van deze voordelen kunnen organisaties aangetoonde best practices voor 
softwareactiviteitsbeheer (SAM) implementeren om hun softwareactiviteitbeheer 
te verbeteren en meer uit hun technologie te halen. SAM helpt CIO's niet alleen 
om ervoor te zorgen dat software die op hun netwerk wordt uitgevoerd legitiem is 
en een volledige licentie heeft, het kan ook helpen om schadelijke cyberrisico's te 
verminderen, productiviteit te verbeteren, downtime te verminderen, licentiebeheer te 
centraliseren en kosten te verlagen. Onderzoeken tonen aan dat organisaties maar liefst 
30 procent kunnen besparen op jaarlijkse softwarekosten door een degelijk SAM- en 
softwarelicentieoptimalisatieprogramma te implementeren. 

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN



2 BSA | The Software Alliance

PERCENTAGES VAN GEÏNSTALLEERDE SOFTWARE 
ZONDER LICENTIE

 COMMERCIËLE WAARDE VAN SOFTWARE 
ZONDER LICENTIE ($ MILJOEN)

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011
AZIË EN OCEANIË

Australië 18% 20% 21% 23%  $540  $579  $743  $763 
Bangladesh 84% 86% 87% 90%  $226  $236  $197  $147 
Brunei 64% 66% 66% 67%  $18  $19  $13  $25 
China 66% 70% 74% 77%  $6.842  $8.657  $8.767  $8.902 
Hongkong 38% 41% 43% 43%  $277  $320  $316  $232 
India 56% 58% 60% 63%  $2.474  $2.684  $2.911  $2.930 
Indonesië 83% 84% 84% 86%  $1.095  $1.145  $1.463  $1.467 
Japan 16% 18% 19% 21%  $982  $994  $1.349  $1.875 
Maleisië 51% 53% 54% 55%  $395  $456  $616  $657 
Nieuw-Zeeland 16% 18% 20% 22%  $62  $66  $78  $99 
Pakistan 83% 84% 85% 86%  $267  $276  $344  $278 
Filipijnen 64% 67% 69% 70%  $388  $431  $444  $338 
Singapore 27% 30% 32% 33%  $235  $290  $344  $255 
Zuid-Korea 32% 35% 38% 40%  $598  $657  $712  $815 
Sri Lanka 77% 79% 83% 84%  $138  $163  $187  $86 
Taiwan 34% 36% 38% 37%  $254  $264  $305  $293 
Thailand 66% 69% 71% 72%  $714  $738  $869  $852 
Vietnam 74% 78% 81% 81%  $492  $598  $620  $395 
Azië en Oceanië overig 87% 87% 91% 91%  $ 442  $491  $763  $589 
TOTAAL Azië en Oceanië 57% 61% 62% 60%  $16.439  $19.064  $21.041  $20.998 

CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Albanië 74% 73% 75% 75%  $10  $10  $10  $6 
Armenië 85% 86% 86% 88%  $17  $18  $26  $26 
Azerbeidzjan 81% 84% 85% 87%  $50  $90  $103  $67 
Wit-Rusland 82% 85% 86% 87%  $59  $76  $173  $87 
Bosnië 61% 63% 65% 66%  $24  $24  $21  $15 
Bulgarije 57% 60% 63% 64%  $72  $78  $101  $102 
Kroatië 50% 51% 52% 53%  $48  $49  $64  $74 
Tsjechië 32% 33% 34% 35%  $149  $150  $182  $214 
Estland 41% 42% 47% 48%  $16  $16  $20  $25 
Macedonië 63% 64% 65% 66%  $15  $15  $19  $22 
Georgië 81% 84% 90% 91%  $22  $25  $40  $52 
Hongarije 36% 38% 39% 41%  $104  $107  $127  $143 
Kazachstan 74% 73% 74% 76%  $62  $89  $136  $123 
Letland 48% 49% 53% 54%  $22  $23  $29  $32 
Litouwen 50% 51% 53% 54%  $35  $37  $47  $44 
Moldavië 83% 86% 90% 90%  $35  $36  $57  $45 
Montenegro 74% 76% 78% 79%  $6  $6  $7  $7 
Polen 46% 48% 51% 53%  $415  $447  $563  $618 
Roemenië 59% 60% 62% 63%  $151  $161  $208  $207 
Rusland 62% 64% 62% 63%  $1.291  $1.341  $2.658  $3.227 
Servië 66% 67% 69% 72%  $51  $54  $70  $104 
Slowakije 35% 36% 37% 40%  $51  $55  $67  $68 
Slovenië 41% 43% 45% 46%  $28  $30  $41  $51 
Oekraïne 80% 82% 83% 84%  $108  $129  $444  $647 
Centraal- en Oost-Europa overig 86% 87% 89% 90%  $69  $70  $105  $127 

TOTAAL Centraal- en Oost-Europa 57% 58% 61% 62%  $2910  $3136  $5318  $6133 

LATIJNS-AMERIKA

Argentinië 67% 69% 69% 69%  $308  $554  $950  $657 
Bolivia 79% 79% 79% 79%  $94  $98  $95  $59 
Brazilië 46% 47% 50% 53%  $1.665  $1.770  $2.851  $2.848 
Chili 55% 57% 59% 61%  $283  $296  $378  $382 
Colombia 48% 50% 52% 53%  $241  $281  $396  $295 
Costa Rica 58% 59% 59% 58%  $80  $90  $98  $62 
Dominicaanse Republiek 75% 76% 75% 76%  $74  $84  $73  $93 
Ecuador 68% 68% 68% 68%  $132  $137  $130  $92 
El Salvador 80% 81% 80% 80%  $61  $63  $72  $58 
Guatemala 78% 79% 79% 79%  $165  $169  $167  $116 
Honduras 75% 75% 74% 73%  $32  $36  $38  $24 
Mexico 49% 52% 54% 57%  $760  $980  $1.211  $1.249 
Nicaragua 81% 82% 82% 79%  $20  $23  $23  $9 
Panama 71% 72% 72% 72%  $112  $117  $120  $74 
Paraguay 83% 84% 84% 83%  $76  $89  $115  $73 
Peru 62% 63% 65% 67%  $190  $210  $249  $209 
Uruguay 67% 68% 68% 68%  $51  $57  $74  $85 
Venezuela 89% 88% 88% 88%  $317  $402  $1.030  $668 
Latijns-Amerika overig 82% 83% 84% 84%  $296  $331  $352  $406 
TOTAAL Latijns-Amerika 52% 55% 59% 61%  $4.957  $5.787  $8.422  $7.459 

PERCENTAGES EN COMMERCIËLE WAARDEN VAN OP  
PC'S GEÏNSTALLEERDE SOFTWARE ZONDER LICENTIE
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PERCENTAGES VAN GEÏNSTALLEERDE 
SOFTWARE ZONDER LICENTIE

 COMMERCIËLE WAARDE VAN SOFTWARE ZONDER 
LICENTIE ($ MILJOEN)

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011

MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA

Algerije 82% 83% 85% 84%  $70  $84  $102  $83 
Bahrein 52% 54% 53% 54%  $32  $34  $27  $23 
Botswana 80% 79% 79% 80%  $22  $23  $20  $16 
Kameroen 80% 82% 82% 83%  $20  $21  $9  $9 
Egypte 59% 61% 62% 61%  $64  $157  $198  $172 
Irak 85% 85% 86% 86%  $107  $120  $116  $172 
Israël 27% 29% 30% 31%  $165  $161  $177  $192 
Ivoorkust 79% 80% 80% 81%  $21  $22  $24  $16 
Jordanië 55% 56% 57% 58%  $32  $34  $35  $31 
Kenia 74% 76% 78% 78%  $99  $113  $128  $85 
Koeweit 57% 58% 58% 59%  $86  $94  $97  $ 72 
Libanon 69% 70% 71% 71%  $61  $65  $65  $52 
Libië 90% 90% 89% 90%  $66  $65  $50  $60 
Mauritius 52% 54% 55% 57%  $6  $7  $7  $7 
Marokko 64% 65% 66% 66%  $52  $57  $69  $91 
Nigeria 80% 80% 81% 82%  $123  $232  $287  $251 
Oman 60% 60% 60% 61%  $56  $59  $65  $36 
Qatar 47% 48% 49% 50%  $64  $72  $77  $62 
Réunion 38% 39% 39% 40%  $2  $2  $1  $1 
Saoedi-Arabië 47% 49% 50% 51%  $356  $412  $421  $449 
Senegal 74% 75% 77% 78%  $12  $12  $9  $9 
Zuid-Afrika 32% 33% 34% 35%  $241  $274  $385  $564 
Tunesië 73% 74% 75% 74%  $39  $49  $66  $51 
Turkije 56% 58% 60% 62%  $208  $291  $504  $526 
VAE 32% 34% 36% 37%  $210  $226  $230  $208 
Jemen 88% 87% 87% 89%  $10  $11  $9  $15 
Zambia 80% 81% 81% 82%  $4  $4  $3  $3 
Zimbabwe 89% 90% 91% 92%  $7  $7  $4  $4 
Afrika overig 83% 84% 85% 86%  $364  $419  $484  $363 
Midden-Oosten overig 85% 84% 85% 87%  $478  $569  $640  $536 
TOTAAL Midden-Oosten en Afrika 56% 57% 59% 58%  $3077  $3696  $4309  $4159 

NOORD-AMERIKA

Canada 22% 24% 25% 27%  $819  $893  $1.089  $1.141 
Puerto Rico 41% 41% 42% 42%  $27  $28  $27  $44 
Verenigde Staten 15% 17% 18% 19%  $8.612  $9.095  $9.737  $9.773 
TOTAAL Noord-Amerika 16% 17% 19% 19%  $9458  $10.016  $10.853  $10.958 

WEST-EUROPA

Oostenrijk 19% 21% 22% 23%  $121  $131  $173  $226 
België 22% 23% 24% 24%  $182  $190  $237  $252 
Cyprus 44% 45% 47% 48%  $14  $14  $19  $19 
Denemarken 20% 22% 23% 24%  $167  $176  $224  $222 
Finland 22% 24% 24% 25%  $166  $171  $208  $210 
Frankrijk 32% 34% 36% 37%  $1.996  $2.101  $2.685  $2.754 
Duitsland 20% 22% 24% 26%  $1.566  $1.720  $2.158  $2.265 
Griekenland 61% 63% 62% 61%  $173  $189  $220  $343 
IJsland 44% 46% 48% 48%  $12  $10  $12  $17 
Ierland 29% 32% 33% 34%  $79  $87  $107  $144 
Italië 43% 45% 47% 48%  $1.278  $1.341  $1.747  $1.945 
Luxemburg 17% 19% 20% 20%  $20  $21  $30  $33 
Malta 43% 44% 44% 43%  $4  $4  $5  $7 
Nederland 22% 24% 25% 27%  $448  $481  $584  $644 
Noorwegen 21% 23% 25% 27%  $159  $178  $248  $289 
Portugal 38% 39% 40% 40%  $137  $145  $180  $245 
Spanje 42% 44% 45% 44%  $859  $913  $1.044  $1.216 
Zweden 19% 21% 23% 24%  $260  $288  $397  $461 
Zwitserland 21% 23% 24% 25%  $399  $448  $469  $514 
Verenigd Koninkrijk 21% 22% 24% 26%  $1.421  $1.935  $2.019  $1.943 
TOTAAL West-Europa 26% 28% 29% 32%  $9.461  $10.543  $12.766  $13.749 

TOTAAL WERELDWIJD 37% 39% 43% 42%  $46.302  $52.242  $62.709  $63.456 

Europese Unie 28% 29% 31% 33%  $9.982  $11.060 $13.486  $14.433 

BRIC-landen* 60% 64% 67% 70%  $12.272  $14.452  $17.187  $17.907 

* BRIC-landen zijn Brazilië, Rusland, India en China.
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OVER BSA |  THE SOFTWARE ALIANCE
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) is de toonaangevende voorvechter voor de wereldwijde software-industrie voor overheden 
en de internationale markt. De leden behoren tot de meest innovatieve bedrijven ter wereld en ontwikkelen software-oplossingen die de 
economie stimuleren en het moderne leven verbeteren. Het hoofdkantoor van BSA bevindt zich in Washington DC en het bedrijf is actief 
in meer dan 60 landen. De organisatie staat aan de wieg van complianceprogramma's die het gebruik van legale software stimuleren. BSA 
pleit voor openbaar beleid dat technologische innovatie bevordert en dat bijdraagt aan de groei van de digitale economie.

DRIELEDIGE IMPLEMENTATIE VOOR SAM

IT Asset Management System op basis van ISO/IEC 19770-1:2017  
De 2017-editie van de ISO/IEC 19770-1-norm biedt een 
holistische benadering voor de implementatie van een  

effectief op ISO afgestemd systeem voor SAM. 

BETROUWBARE GEGEVENS

De eerste fase biedt een grondig 
inzicht in de software die u heeft, 
zodat u die volledig kunt beheren. Het 
begint met het beoordelen van de 
software op het systeem om naleving 
van softwarelicentieovereenkomsten 

mogelijk te maken. Naast licentiebeheer stelt deze fase 
organisaties ook in staat de processen te ontwikkelen die 
nodig zijn voor verandermanagement, gegevensbeheer en 
beveiligingsbeheer.

OPTIMALISATIE

Ook de derde fase helpt 
organisaties bij het bereiken 
van meer efficiëntie en 
kosteneffectiviteit. Deze fase richt 
zich op functionele gebieden zoals 
contracten en financieel beheer.

LEVENSCYCLUSINTEGRATIE

De tweede fase bouwt voort op 
de eerste en helpt organisaties bij 
het bereiken van meer efficiëntie 
en kosteneffectiviteit. In deze fase 
draait het om het verbeteren van de 
IT-activa gedurende de volledige 
levenscyclus - van specificatie tot 
acquisitie, ontwikkeling, vrijgave, 
implementatie, werking en 
buitengebruikstelling.
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CIO's MELDEN DE BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN VAN GOEDE GOEDEGOEDE 

SOFTWARECOMPLIANCE
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54% Lagere veiligheidsrisico's

Minder risico op juridische problemen43%

Verhoogde IT-productiviteit35%

Bescherm bedrijfsmerk28%

Zorgt voor tevreden klant of handelspartner26%

Verhoogde productiviteit van eindgebruikers26%

Lagere softwarekosten20%

Minder verstoring door audits19%

Betere relatie met leveranciers16%

ONGELICENTIEERDE SOFTWARE EN  
MALWARE ZIJN NAUW MET ELKAAR VERBONDEN
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Bron: IDC

SAM verlaagt online risico’s en vergroot het bedrijfsresultaat
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