Vergelijkingsoverzicht voor
Aanschafprogramma’s van Adobe
voor het onderwijs

Value Incentive Plan (VIP)

Enterprise Term
License Agreement (ETLA)

Licenties op lidmaatschapsbasis met
termijnopties en loyaliteitbeloningen

Maatwerk voor de hele onderneming
in een driejarige overeenkomst

Instellingen die flexibiliteit wensen om te kunnen voldoen
aan steeds veranderende behoeften, en die de nieuwste apps,
gereedschappen en services van Adobe willen gebruiken;
beschikbaar voor non-profitorganisaties

Een driejarige overeenkomst met cloud- en desktop
aanbiedingen die zijn ontworpen voor grote organisaties,
waaronder educatieve instellingen en schooldistricten

Lidmaatschap

Termijn

1 tot 4 jaar

3 jaar

Beschikbaar via VIP Select

Onderhandelbaar

Adobe Creative Cloud voor ondernemingen,
Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Stock, Adobe Captivate,
Adobe Presenter, Adobe Presenter Video Express

Creative Cloud voor ondernemingen, Adobe Document Cloud
voor ondernemingen, Adobe Stock voor ondernemingen,
Adobe Captivate, Adobe Presenter

Toegang tot nieuwe
productfuncties

Toegang tot nieuwe functies en upgrades zodra ze
beschikbaar zijn

Toegang tot nieuwe functies en upgrades zodra ze
beschikbaar zijn

Licentiebeheer

Online tool om eenvoudig licenties, gebruikers en
implementaties te beheren

Online tool om eenvoudig licenties, gebruikers en
implementaties te beheren

Ondersteuning

Ondersteuning inbegrepen; verschilt per product

Ondersteuning inbegrepen; verschilt per product

Geautoriseerde Adobe-reseller voor onderwijsinstellingen
of geselecteerde Adobe-callcenters

Contact opnemen met je Adobe-accountmanager

Klantprofiel

Type licentie
Duur van overeenkomst
Kortingen
Producten
(Raadpleeg volledige lijst
op volgende pagina)

Aanschafmogelijkheden

Cumulatief licentieprogramma (CLP)

Transactiegericht
licentieprogramma (TLP)

Volumelicentieprogramma voor aanschaf
van doorlopende desktopproducten

Eenmalige aankoop van doorlopende
desktopproducten; geen contract

Instellingen of districten die kortingsniveaus willen uitbreiden
voor meerdere afdelingen, scholen of campussen

Organisaties die eenvoudig beheer belangrijk vinden en alles
snel en gemakkelijk met één eenmalige transactie willen
regelen; beschikbaar voor non-profitorganisaties

Onbepaalde duur

Onbepaalde duur

2 jaar

Geen

Cumulatief beschikbaar

Geen

Acrobat 2017 (alleen voor desktop) en andere desktopproducten

Acrobat 2017 (alleen voor desktop) en andere desktopproducten

Optioneel voor in aanmerking komende producten

Optioneel voor in aanmerking komende producten

Licentiebeheer

Implementatie en beheer via de Adobe-licentiewebsite (LWS)

Licenties implementeren en beheren via de licentiewebsite
(LWS) van Adobe

Ondersteuning

Verkrijgbaar tegen betaling

Verkrijgbaar tegen betaling

Geautoriseerde Adobe-reseller voor onderwijsinstellingen

Geautoriseerde Adobe-reseller voor onderwijsinstellingen

Klantprofiel
Type licentie
Duur van overeenkomst
Volumekorting
Producten en oplossingen
(Raadpleeg volledige lijst op
volgende pagina)
Toegang tot nieuwe
productfuncties

Aanschafmogelijkheden

Vergelijkingsoverzicht voor Aanschafprogramma’s van Adobe
voor het onderwijs

Beschikbare Adobe-producten voor elk programma*
Value Incentive Plan (VIP)

Creative Cloud
voor het onderwijs

Adobe
Captivate

Creative Cloud
voor ondernemingen

Adobe
Presenter

Creative Cloud voor het onderwijs,
sitelicentie voor het primair
en voortgezet onderwijs†

Adobe
Presenter Video
Express

Adobe Technical
Communication
Suite

Adobe
Stock

Creative Cloud voor het onderwijs,
districtlicentie voor het primair
en voortgezet onderwijs†

Adobe Spark
Premium
gratis**

Acrobat Pro DC voor teams
Acrobat Pro DC voor
ondernemingen

Adobe
FrameMakerproductreeks

Adobe
RoboHelpproductreeks

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Creative Cloud
voor ondernemingen

Adobe Document Cloud
voor ondernemingen

Adobe Stock
voor ondernemingen

Spark Premium
gratis**

Adobe Technical
Communication Suite

Adobe Captivate

Adobe Presenter

Photoshop en
Premiere Elements

Adobe FrameMakerproductreeks

Adobe RoboHelpproductreeks

Cumulatief Licentieprogramma (CLP) en Transactiegericht Licentieprogramma (TLP)

Acrobat Pro 2017
(alleen voor desktop)

Adobe Technical
Communication Suite

Adobe Captivate

Adobe ColdFusionproductreeks

Adobe Flash Builderproductreeks

Adobe Font Folio

Adobe FrameMakerproductreeks

Adobe FreeHand

Adobe Photoshop
Elements

Photoshop en Premiere
Elements-bundel

Adobe Photoshop
Lightroom

Adobe Premiere
Elements

Adobe Presenter
Licensed

Adobe RoboHelpproductreeks

Voor meer informatie
www.adobe.com/nl/howtobuy/
buying-programs/education.html

Opmerking: VIP-aanbiedingen in de Volksrepubliek China omvatten Creative Cloud voor het onderwijs/Alle apps en Creative Cloud voor het onderwijs/Eén app.
Als je licenties aanschaft in de Volksrepubliek China, kun je contact opnemen met een reseller in de Volksrepubliek China.
* De aangeboden producten kunnen in de toekomst worden gewijzigd en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt vanwege productwijzigingen. Neem contact
op met je Adobe-vertegenwoordiger voor een volledige lijst met aangeboden producten.
** Non-profitorganisaties komen niet in aanmerking voor gratis Spark Premium.

Adobe
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com
www.adobe.com/nl
www.adobe.com/be

† Beschikbaar bij apparaatgebonden en gebruikersgebonden licenties voor gekwalificeerde scholen en districten in het primair en voortgezet onderwijs. Er zijn
minimale aankoophoeveelheden vereist, die per regio en product kunnen verschillen. Neem contact op met je Adobe-vertegenwoordiger voor meer informatie
over het aanbod.
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