Licencje zbiorowe na produkty z rodziny CorelDRAW®
dla przedsiębiorstw i agencji rządowych
Proste | Elastyczne | Przystępne cenowo
Dokonując zakupu oprogramowania, Twoja organizacja powinna mieć możliwość wyboru takiego
rozwiązania, jakie najbardziej odpowiada jej potrzebom. Dlatego nie wierzymy w uniwersalne warunki
licencjonowania. To Ty decydujesz, czy zaopatrzyć się w produkty z rodziny CorelDRAW w ramach
bezterminowej licencji czy subskrypcji.
Oferujemy przejrzyste zniżki przy różnych opcjach wyboru liczby stanowisk niezależnie od sposobu
dokonywania zakupu. W porównaniu z zakupem wersji w pudełku lub wersji cyfrowej do pobrania umowy
licencyjne na produkty z rodziny CorelDRAW są nie tylko tańsze, ale też bardziej elastyczne i wyposażone
w lepsze zabezpieczenia. Ich zalety ułatwią Twojemu zespołowi IT instalację programów i zarządzanie nimi,
zwłaszcza przy wykorzystaniu najwyższej klasy programu serwisowania oprogramowania CorelSure.

Wypożycz lub kup — wybór należy do Ciebie
Licencjonowanie zbiorowe — licencja stała
Nabywając licencje stałe na oprogramowanie dla swojej
organizacji, płaci się tylko raz. Nie są wymagane dalsze opłaty.
Rezygnując z kupowania wersji w pudełku, zmniejsza się koszty
i uzyskuje niestandardowe opcje zakupu, a także lepsze
możliwości kontroli i utrzymywania zgodności w swojej sieci.
Dodatkowo można dokupić program serwisowania
oprogramowania CorelSure w ramach rozszerzenia licencji
stałej. To wszechstronne rozwiązanie do serwisowania zawiera
wszystko, czego potrzebujesz: usługi pomocy technicznej,
zaawansowane elementy sterujące oraz dostęp do ofert
specjalnych i wielu innych udogodnień. Dzięki CorelSure
zawsze będziesz mieć pewność, że korzystasz z najnowszej
wersji oprogramowania. Możesz zdecydować się na dodanie
programu CorelSure przy zakupie licencji stałej, aby zacząć
korzystać z jego zalet od razu i używać go przez cały czas
obowiązywania umowy CorelSure.
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Licencjonowanie zbiorowe — subskrypcja
na oprogramowanie
Licencje zbiorowe na produkty z rodziny CorelDRAW są oferowane
również w ramach subskrypcji z elastycznymi opcjami uiszczania
opłat rocznych, zależnych od liczby stanowisk. Decydując się na
subskrypcję, można zmniejszyć koszty ponoszone z góry do
minimum. Dzięki niższej opłacie i łatwej dostępności produktu
Twój zespół IT nie musi robić nic, aby mieć pewność, że Twoja
organizacja korzysta z najbardziej aktualnych wersji programów.

Poziomy rabatów
ilościowych
Cena licencji na produkty z rodziny
CorelDRAW jest skalowana
w zależności od liczby stanowisk.
Biorąc pod uwagę nasze kontrakty
i umowy, agencje rządowe
i organizacje non profit mają
dostęp maksymalnie do 4 poziomu
licencjonowania (ponad 251
stanowisk).
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Program serwisowania oprogramowania CorelSure – Gwarancja dobrej przyszłości Twojego zespołu
Program serwisowania oprogramowania CorelSure został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu klientowi jak największej korzyści
z zakupu przy jednoczesnej minimalizacji wszelkiego ryzyka. CorelSure zapewnia pomoc techniczną, zasoby i niezawodność pracownikom,
którzy wykonują wyjątkową pracę i dążą do uzyskania niezwykłych wyników.
Co zyskujesz z CorelSure
Ÿ

Najnowsze uaktualnienia – CorelSure gwarantuje Ci dostęp do nowych uaktualnień produktów z rodziny CorelDRAW bezpośrednio po
ich opublikowaniu, umożliwiając korzystanie z najbardziej zaawansowanych, bezpiecznych i aktualnych narzędzi.

Ÿ

Zniżki i ochrona cen – Firmy osiągające sukces cechuje intensywny rozwój i ekspansja. Oprogramowanie, z którego korzystasz, nie
powinno Cię spowalniać. I dzięki CorelSure tak nie będzie. Członkostwo daje Ci dostęp do zniżek przy zakupie licencji zbiorczych,
dzięki czemu Twoja organizacja zaoszczędzi w przypadku konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Ÿ

Scentralizowane opcje kontroli i zgodności – CorelSure umożliwia Ci uzyskanie kontroli nad dystrybucją oprogramowania i jego
wykorzystaniem. Administrator IT ma elastyczne możliwości dystrybucji, kontrolowania i wdrażania oprogramowania w zgodzie z
wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Za pomocą jednego klucza można zainstalować wiele kopii
produktu, dzięki czemu proces wdrażania jest szybszy, płynniejszy i scentralizowany.

Ÿ

Elastyczność wersji – Nie musisz mieć najnowszej wersji oprogramowania, aby czerpać korzyści z CorelSure. CorelSure umożliwia
zakup licencji na wcześniejszą wersję produktu i stopniowe uaktualnianie.

Ÿ

Globalne opcje licencjonowania i obsługa w wielu językach – CorelSure ułatwia firmie reagowanie na zmieniające się potrzeby
globalnego rynku sprzedaży i zasobów kadrowych. Możesz korzystać z produktów w dowolnym obsługiwanym języku. Uzyskane
korzyści obejmą wszystkie licencje nabyte w trakcie obowiązywania programu, bez dodatkowych kosztów czy działań.

Ÿ

Wirtualizacja platform – Dzięki powszechnym technologiom wirtualizacji produkty z rodziny CorelDRAW obsługują wirtualizację w
ramach serwisowania. Umożliwia to dodatkową elastyczność przy wdrażaniu.

Ÿ

Pomoc przy szybkim rozpoczęciu pracy – Prawidłowo przeprowadzone wdrożenie to mniej problemów podczas pracy. CorelSure
zapewnia usługi zespołu specjalistów, którzy od samego początku przeprowadzą Cię krok po kroku przez proces wdrażania.

Ÿ

Ekskluzywne korzyści – CorelSure daje między innymi możliwość uczestniczenia w ekskluzywnych webinariach, szkoleniach i
wydarzeniach prowadzonych przez ekspertów i doświadczonych użytkowników, którzy pomogą Ci rozwinąć umiejętności, zbudować
sieć kontaktów oraz maksymalnie wykorzystać potencjał oprogramowania.

Opcje licencjonowania — wybór należy do Ciebie
Licencja
bezterminowa

Subskrypcja

Licencja stała +
serwisowanie
(CorelSure)

Zniżki ilościowe i ochrona cen

a

Konsola do zarządzania licencjami

a

Wielokanałowa pomoc techniczna
Scentralizowane opcje kontroli i zgodności

Globalne opcje licencjonowania i obsługa w wielu językach

Wirtualizacja platform
Elastyczność wersji
Wdrażanie oprogramowania offline i korzystanie bez konieczności
uwierzytelniania online
Ekskluzywne korzyści

a = dostępne

Więcej informacji o opcjach licencjonowania można znaleźć w witrynie internetowej
www.coreldraw.com/enterprise
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