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Uzavřené podmínky kontraktu:Uzavřené podmínky kontraktu:
• Subskripční model licencování na 3 500 stanic (ALA umožňuje i FTE) Subskripční model licencování na 3 500 stanic (ALA umožňuje i FTE) 

• Platnost na 3 roky (roční platba) s možností pokračování či výpovědiPlatnost na 3 roky (roční platba) s možností pokračování či výpovědi

Produkty:Produkty:
• IDM a konektory (LDAP, E-mail, Database, Office365, SharePoint)IDM a konektory (LDAP, E-mail, Database, Office365, SharePoint)

• Sentinel Log Manager 500 EPS Sentinel Log Manager 500 EPS 

• OES, Filr, iPrint, GroupWise, VIBE, OES, Filr, iPrint, GroupWise, VIBE, ZCM a ZEN Endpoint Security Man. Endpoint Security Man.

Výhody:Výhody:
• Garance stejných podmínek po dobu trvání kontraktuGarance stejných podmínek po dobu trvání kontraktu

• Neřeší se nákup nových licencí pro každoročně přibývající uživateleNeřeší se nákup nových licencí pro každoročně přibývající uživatele

• Nemusí se mazat neaktivní uživatelé v IDM Vault a absolventiNemusí se mazat neaktivní uživatelé v IDM Vault a absolventi

• K dispozici nové verze produktůK dispozici nové verze produktů

• ALA kontrakt povyšuje již zakoupené trvalé licence na nové verzeALA kontrakt povyšuje již zakoupené trvalé licence na nové verze

• Po ukončení kontraktu je možné využít kredit při nákupu nových licencíPo ukončení kontraktu je možné využít kredit při nákupu nových licencí



  

Co pro Vás uděláme

 Navrhneme a vybereme správné produkty

 Profi produkt s ALA licencováním může vyjít tak 

dobře, že se vyplatí více, než investovat do 

nekonečna do práce

 Zvolíme nejvhodnější a nejvýhodnější model 

licencování pro Vaši organizaci

 Zajistíme speciální cenu

 Pomůžeme s vyplněním ALA kontraktu

 Připravíme návrh a zrealizujeme implementaci řešení
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