Geachte heer/mevrouw,
De aanhouder wint!
Lang zijn wij met Adobe in overleg geweest om studenten-thuisgebruik ook op te nemen in de fixed-price
licentie. Vorige week hebben wij met Adobe een intentieverklaring getekend! Aan de huidige fixed-price
overeenkomst wordt een regeling toegevoegd voor studenten thuisgebruik, zonder dat dit voor u als
instelling extra kosten met zich meebrengt! Mocht het ontbreken van de studentenlicentie een reden zijn
geweest om geen gebruik te maken van de Adobe licentie, dan is dit wellicht het moment om uw eerdere
beslissing nog eens te heroverwegen.
De nieuwe fixed-price licentie bestaat uit drie componenten.
1. Het gebruik van (bijna) alle Adobe-software voor binnen uw onderwijsinstelling (€ 2.388,68 voor het
eerste jaar);
2. Het daaraan gekoppelde thuisgebruik voor docenten (voor € 33,= kunnen zij de Design- en
Webbundel voor gebruik op hun computer thuis bestellen) en;
3. Deze is nieuw, het thuisgebruik voor uw studenten. Vanaf € 25,= per jaar mogen zij (bijna) alle Adobe
software thuis op hun computer installeren.
Nu instappen betekent dat het huidige prijsbeleid van Adobe voor uw instelling voor de komende 4 jaar
blijft gelden. Indien er voldoende deelnemers zijn in deze nieuwe overeenkomst dan wordt de jaarlijkse
prijsindexatie ook nog eens van 7,5% worden teruggebracht naar 5%.
Voor instellingen die al gebruik maken van de fixed-price licentie betekent het dat uw huidige licentie, die
nog tot 31 mei 2011 loopt wordt verlengd met 3 jaar. Dat kunt u heel eenvoudig regelen op
www.slbdiensten.nl.
Producten die vallen onder de fixed-price licentie
Design Premium & Web Premium (Combi)
De meest bekende Adobe producten worden aangeboden in de bundel Design Premium en Web Premium.
Slim levert deze producten als Web Premium met InDesign erbij. De volgende producten vallen
hieronder:
- Acrobat Professional
- Photoshop Extended
- Illustrator
- InDesign
- Dreamweaver
- Flash Professional
- Fireworks
- Contribute
- Soundbooth
Digital School Collection (Nieuw)
Hiermee komen de Elements versies beschikbaar. De volgende producten vallen hieronder:
- Photoshop Elements
- Premiere Elements
- Bevat tevens Acrobat Professional, Contribute en Soundbooth
eLearning Suite (Nieuw)
Hiermee komen Adobe Captivate en Presenter beschikbaar, voor het maken van eLearning-inhoud, zoals
quizzen en andere interactieve leerervaringen. De volgende producten vallen hieronder:
- Captivate
- Presenter
- Bevat tevens Acrobat Professional, Photoshop Extended, Dreamweaver, Flash Professional en
Soundbooth
Upgrade naar Adobe Production Premium => Master Collection
Instellingen die de fixed-price licentie hebben afgesloten kunnen een upgrade-licentie naar Adobe
Production Premium afsluiten. Hierdoor beschikt u over de complete Master Collection. Deze upgrade
bevat de volgende producten:
- Premiere Pro
- After Effects Professional
- OnLocation
- Encore (alleen voor Windows)

Deze licentie dient te worden afgesloten per installatie. Per licentie mag één medewerker de het product
thuis installeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan er niet minder worden afgesloten dan
bij de eerste registratie.
Studentenlicentie (Nieuw)
Voor studenten zijn tegen een jaarlijks (abonnements)bedrag de volgende producten beschikbaar:
-

Acrobat Pro Extended
Digital School Collection
Design Premium
Master Collection

De prijzen voor de Studenten licenties zullen variëren van € 25,= per jaar tot € 135,= per jaar voor de
Master Collection. De bestelling en betaling vindt plaats via Slim.nl. Ook de jaarlijkse inning van het
abonnementsgeld vindt plaats vanuit Slim.nl. Wij vragen van u voor de Studenten Licenties geen
garanties, alle rompslomp blijft u ook bespaard.
De belangrijkste voordelen van het aangaan van deze overeenkomst zijn:
- De komende 4 jaar zekerheid over de Adobe licentie. Bij grootschalige deelname van het
onderwijs zelfs tegen betere condities dan nu
- Studenten kunnen, zonder extra kosten voor u, tegen gunstige voorwaarden gebruik maken
van Adobe software
Belangrijk:
De nieuwe overeenkomst zal alleen bij voldoende participatie worden omgezet in een definitieve
overeenkomst. Indien u geïnteresseerd bent in participatie in deze licentie, verzoeken wij u dit kenbaar
te maken middels de registratie op onze website (www.slbdiensten.nl). Na het invullen van de
registratie op onze website ontvangt u per mail een Instellingsverklaring. Zodra wij deze verklaring
ondertekend van u retour hebben ontvangen is uw registratie definitief. De Instellingsverklaring dient
uiterlijk op 21 mei 2010 in ons bezit te zijn.
Op basis van het totaal aantal inschrijvingen per 21 mei a.s. zal door SLBdiensten in overleg met Adobe
worden bepaald of tot sluiten van een definitieve overeenkomst kan worden overgegaan. Uw inschrijving
geldt als definitief, onder voorbehoud dat bovengenoemde overeenkomst tot stand komt.
Wij hopen uw registraties vanaf vandaag massaal binnen te zien komen. Wij zullen in ieder geval
wederom onze uiterste best doen dit mogelijk te maken.
Mocht u nog vragen hebben kijk dan bij de samenvatting op onze website voor de laatste informatie.
Met vriendelijke groet,
Charles Stork
Adjunct-directeur
SLBdiensten – Slim.nl

