
Organizacje nie mają dziś wyboru - muszą zapewnić 
pracownikom zasoby, których potrzebują do dalszego 
wykonywania swojej pracy - niezależnie od tego, gdzie 
znajduje się ich "biuro". Jednak potencjalne ryzyko i 
potrzeba zarządzania oprogramowaniem nie mogą 
zostać odstawione na dalszy plan.

Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom 
biznesowym spowodowanymi obecnymi szybkimi 
zmianami, usługa SAMSimple od SoftwareONE  może 
pomóc odzyskać kontrolę, również w "czasach pracy 
zdalnej". 

Usługa SAMSimple pomaga w lepszej kontroli statusu 
zgodności licencyjnej, umożliwia uzyskanie 
oszczędności i zapewnia ochronę podczas audytu. W 
tych wyjątkowych i niepewnych czasach SoftwareONE 
zapewnia dostęp do SAMSimple bez żadnych kosztów 
przez sześć z dwunastu miesięcy umowy.

6 miesięcy z SAMSimple
bez żadnych kosztów*
*przy dwunastomiesięcznej umowie

Trzyetapowy proces:

DZISIEJSZA sytuacja biznesowa każe nam wybierać między bezpieczeństwem i zgodnością licencyjną, a 
zapewnieniem wszystkich narzędzi tak, żeby nasi pracownicy mogli wykonywać swoją pracę. Uniknij związanych z 
tym potencjalnych konsekwencji. Skorzystaj z SAMSimple aby przygotować się na PRZYSZŁOŚĆ.
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Zadbaj o bezpieczeństwo i zgodność 
licencyjną w "czasach pracy z domu"
dzięki usłudze SAMSimple od SoftwareOne, która dba o podstawowy 
zasób każdej organizacji - oprogramowanie.

SoftwareONE Polska
00-061 Warszawa
ul. Marszałkowska 142

How can we help you?
Get in touch to find out more
about SAMSimple!

T +48 22 487 99 24 

E. info.pl@softwareone.com 

W. softwareone.com/en-pl/

SAMSimple - kluczowe korzyści

Zmniejszenie kosztów oprogramowania 
Znajdowanie oszczędności w złożonych 
umowach licencyjnych.

Optymalizacja wydatków operacyjnych 
Sprawne i proste wdrożenie usługi opartej o 
wiodącą na rynku platformę SAM.

Ograniczenie ryzyka
Półroczne bilanse zgodności licencyjnej z 
zaleceniami ekspertów z zakresu licencjonowania.

Proste zarządzanie licencjami
Łatwe przedłużanie umów dzięki przejrzystości i 
decyzjom opartym na faktach.

Doradztwo Wdrożenie Zarządzanie 

Wybierz od 1 do 15 z poniższych producentów:


