
Adobe VIP Enterprise

Adobe heeft sinds oktober 2016 het VIP Enter-
prise (Value Incentive Plan) gelanceerd. Met VIP 
Enterprise is er weer een nieuwe contractvorm 
waarin organisaties de beschikking krijgen over 
jaarlijkse subscripties van Adobe software. Onze 
specialisten krijgen veel vragen van klanten over 
de inhoud, mogelijkheden, nadelen en voordelen 
van VIP Enterprise. In deze flyer gaan wij hierop 
in.

VIP Enterprise biedt dezelfde producten als VIP 
en ETLA waardoor er voor eindgebruikers niets 
verandert. De software is identiek. Het verschil zit 
in een aantal onderdelen voor IT:

 › Identiteit 
Werk met Federated ID via Single Sign On, 
waardoor het wachtwoord en het account 
in beheer van IT zijn. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om uit te rollen middels Single 
Sign-On.  

 › Management 
Ken verschillende rollen toe voor optimaal 
management: System Admin, Deployment 
Admin, Support Delegate, Product Admin. 

 › Beveiliging 
Claim een domein, werk met een encryptie 
sleutel, bepaal wachtwoordvereisten, configu-
reer Single Sign-On. 

Welke voordelen heeft Adobe VIP Enterprise voor jouw organisatie?

 › Controle 
De organisatie is eigenaar van het account en 
niet de gebruiker zelf, waardoor bijvoorbeeld 
bedrijfsdocumenten opgeslagen in de Cloud 
bij de organisatie blijven en niet gekoppeld 
blijven aan de gebruiker bij een eventuele 
uitdiensttreding.  

 › Support 
Onboarding call, 24/7 support, verzenden en 
bijhouden van tickets (mogelijk om prioriteit 
toe te kennen), chat en telefonische onders-
teuning van experts. Ongelimiteerde mogeli-
jkheid tot het inboeken van 1-op-1 inhoudelijke 
trainingsssies met Adobe solution consultants 
zowel voor beheerder als eindgebruiker. 

 › Flexibiliteit 
Je kunt kiezen uit een eenjarig of driejarig 
commitment. 

 › Gebruikersgroepen aanmaken 
VIP Enterprise biedt de mogelijkheid om voor 
elke gewenste entiteit een aparte gebruikers-
groep aan te maken. 

 › Kortingen 
Ontvang kortingen oplopend tot 25% via VIP 
select 3 year commit.

“Wij helpen jou een 
goede afweging 
te maken tussen 
de verschillende 
Adobe licentie- en 
contractvormen.”


