
Het maximale rendement uit 
uw Microsoft overeenkomst 
en de Software Assurance 
halen. Daar helpen wij u 
graag bij. Met Software Assu-
rance biedt Microsoft u een 
uniek onderhoudsprogram-
ma voor Volume Licensing. 
Hiermee heeft u bijvoorbeeld 
standaard recht op de laatste 
softwareversies en kunt u uw 
licentieaankopen gespreid 
betalen. Maar Software  
Assurance is bij meer dan 
een aankoop- en update- 
programma. Het biedt u tal 
van voordelen op het gebied 
van ICT-trainingen,  
implementatieplannen,  
support en thuiswerken. 

Planning Services Days
Agile Software helpt u met het inzetten van de Planning Services 
Days waarmee u bijvoorbeeld een implementatieplan voor Windows, 
Office, SharePoint, Lync en Exchange en voor de online service 
Office 365 kunt opstellen.

De mogelijkheden:

 » License Mobility 
Hiermee rolt u server applicaties die u in Volume Licensing heeft 
aangeschaft uit in het datacenter van uw gecertificeerde service 
provider. 

 » Windows VDA 
Ga virtueel met Windows Virtual Desktop Access. 

 » Windows Thin PC 
Met Windows Thin PC zet u bestaande PC’s in als thin clients  
door middel van een lichtere versie van Windows 7. U hoeft dus niet 
te investeren in dure,  nieuwe hardware. 

 » Office Roaming Use Rights 
Vergroot de productiviteit van uw werknemers door ze ook  
buiten de werkomgeving toegang te geven tot Microsoft Office,  
Project & Visio. 

 » Office Multi Language Pack 
Rol één Office image uit die 37 verschillende talen ondersteunt.

 » TechNet 
Evalueer nieuwe software met TechNet en gebruik de mogelijkheden 
om Microsoft-software te downloaden voor een testomgeving.

Software Assurance 
helpt u om:
»  de technologie nog beter te 

implementeren
»  kennis van uw IT-medewerkers 

te verruimen
»  uw supportkosten te verlagen
»   migraties beter te plannen en 

uit te voeren

Haal meer uit uw 
Microsoft-overeenkomst met 
Software Assurance 



Office Home Use Program (HUP)
Optimaal thuiswerken met Office Home Use Program (HUP)
HUP is ontwikkeld om de productiviteit van uw medewerkers te verhogen, helpt bij trainingen en leidt tot 
tevreden medewerkers. Terwijl uw supportkosten dalen, haalt u het maximale rendement uit uw software 
investering. 

Uw medewerkers krijgen thuis toegang tot Office, waardoor hun productiviteit toeneemt. Met HUP kunnen 
meer medewerkers vanuit huis werken wat bijdraagt aan betere prestaties en het mogelijk maakt om werk en 
gezin beter te combineren. Kortom HUP leidt tot betere resultaten en tevreden medewerkers.

Maximale Support 
24x7 Probleemoplossing
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week vertrouwen op 
telefonische en online ondersteuning. 

Extended Hotfix Support
U ontvangt Extended Hotfix Support voor producten die 
niet meer ondersteund worden.

Benut de voordelen van 
Software Assurance
Wilt u meer weten over de 
voordelen van Software Assurance, 
met alle trainingsmogelijkheden, 
implementatieplannen, handige support 
en HUP?
Neem dan snel contact op met Agile 
Software. Bel: 088 - 560 56 66, of mail 
naar: info@agilesoftware.nl.

Agile Software
Agile Software is expert op het gebied van 
softwarelicenties voor grote en middelgrote organisaties. 
Wij monitoren uw licentiepositie en informeren u tijdig 
over de verlenging van licentiecontracten. Zo bent u 
verzekerd van compliance tegen de beste condities. Wij 
zijn de aangewezen partner voor licentie-advies, leveringen 
en beheer voor Microsoft, Adobe, Citrix, McAfee, 
Oracle, RES, Symantec VMware en vrijwel alle andere 
softwareleveranciers.

Training Vouchers 
Gratis trainingen
Met de Training Vouchers kunnen uw 
ICT professionals trainingen volgen 
bij een gespecialiseerd Microsoft 
opleidingscentrum. U kunt de vouchers 
inzetten voor iedere technische training 
uit het Microsoft Official Curriculum 
(MOC). Met één voucher kunt u een dag 
lang gratis training volgen. Afhankelijk 
van uw overeenkomst kan het aantal 
Training Vouchers – en daarmee ook het 
aantal trainingsdagen – oplopen tot meer 
dan 50. 
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