
GEREED IN 3 FASES Wat levert dit voor jouw organisatie op?
› Duidelijk inzicht in jouw Adobe omgeving

›  Gecentraliseerd contractmanagement

›  Helder licentiebeheer

›  Inkoopadvies

›  Optimalisatie van de contractvoorwaarden

›  Support op de contractonderhandelingen

›  Verkleinen van compliancy risico’s

Prepare 

We beginnen met een scan van de omgeving, 
waarmee wij met deze data een gedetailleerd 
overzicht creëren in het daadwerkelijk gebruik en 
consumptie versus installaties van zowel huidige 
als legacy applicaties. 

Tijdens een uitgebreide workshop bespreken wij 
samen de toekomstplannen, zakelijke uitdagingen 
en mogelijke innovaties en oplossingen. Ons doel 
is om de technologie passend te maken voor de 
huidige en toekomstige omgeving

Support

Ondersteuning bij migratie en implementatie met 
eerstelijns support. Hierbij kunnen wij jou onder 
andere adviseren over de migratie mogelijkheden 
naar Enterprise ID/Federated ID en over het 
inregelen van Single Sign On (SSO) binnen jouw 
organisatie.

Optimize

Door het beoordelen van de 
licentieovereenkomst(en), het inzichtelijk maken 
van de beheerkosten en het samenvoegen en 
co-termen van losse overeenkomsten, zijn wij in 
staat om deze kosten te verlagen. We adviseren 
de eerste stappen naar applicatie rationalisatie, 
waarmee ook security risico’s worden verlaagd 
en de druk op de IT afdeling afneemt. Tijdens 
dit proces wordt er rekening gehouden met 
de behoefte en bedrijfsprocessen binnen de 
organisatie.

Wij ondersteunen bij de onderhandelingen 
met Adobe. Door onze ervaring en Platinum 
partnerstatus weten wij de beste voorwaarden te 
realiseren voor onze klanten.

Aan de slag!

Wil je meer informatie over de Adobe 
Advisory Services? Of wil je meer 
informatie over het Adobe portfolio? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
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ADOBE ADVISORY SERVICES
HAAL HET MEESTE UIT JOUW ADOBE-INVESTERING

Vrijwel elke organisatie is wel bekend met de applicaties van Adobe, sterker nog de applicaties van Adobe zijn eigenlijk 
onmisbaar binnen veel organisaties. Wel is het voor veel organisaties een uitdaging om de applicaties van Adobe goed te 
beheren en in kaart te hebben. Dit komt mede door de enorme verscheidenheid aan Adobe producten, de verschillende 
licentiemodellen, het onvoldoende benutten van mogelijke kortingen, de behoefte aan innovatie vanuit de medewerkers en 
gedecentraliseerde contracten. 

SoftwareONE ondersteunt organisaties met onze Adobe Advisory Services om het maximale resultaat uit jouw investering te 
halen. De verschillende omgevingen en uitdagingen worden in kaart gebracht en met een passend advies zorgen wij ervoor dat 
jouw organisatie tijd en geld bespaart, zonder in te leveren op de gewenste innovatie.

WELKE UITDAGINGEN HEBBEN ONZE 
KLANTEN?

Named use deployment

Adobe ETLA's die worden omgezet van serial key naar 
named user deployments zorgen voor uitdagingen bij 
veel organisaties.

Gebrek aan inzicht

Gebrek aan inzicht in het Adobe-portfolio kan 
belangrijke bedrijfsbeslissingen bemoeilijken.

Snelle innovaties

Voortdurende innovatie kan het moeilijk maken om 
door het productlandschap van Adobe te navigeren.

Security 

Security risico’s door legacy applicaties.




