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Nuance
Bedrijfslicentieprogramma
®

Profiteer van verbeterde bedrijfslicenties.

Het bedrijfslicentieprogramma van Nuance,
waarmee zakelijke klanten eenvoudig en snel
optimale besparingen bereiken, is nu nog
duidelijker en begrijpelijker opgezet. Dit licentieprogramma is beschikbaar voor Dragon® Groupedities. Klanten kunnen hiermee eenvoudig
Dragon-producten bij Nuance kopen.
Het programma is verbeterd en biedt zowel bestaande zakelijke klanten
als nieuwe klanten nog meer voordelen. Voor het berekenen van kortingspercentages worden bijvoorbeeld alle aangeschafte producten bij elkaar
opgeteld.
Met het programma schaffen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties licenties voor het gebruik van de software aan in plaats van verpakte
producten. Het programma is de juiste keuze voor bedrijven die verwachten dat
ze nu of in de toekomst grote aantallen licenties nodig hebben.
Voordelen van het programma
Het bedrijfslicentieprogramma bestaat uit oplopende niveaus, met tal van
voordelen voor bedrijven:
––Lagere kosten voor organisaties die een bedrijfslicentie aanschaffen,
gegarandeerde upgrades en technische ondersteuning.
––Eenvoudige aanschaf zonder contract.
––Er wordt één digitale versie gedownload met één serienummer om een
snellere installatie mogelijk te maken.
––Laag instappunt met een licentie voor maar één computer.
––Klanten profiteren van een gunstige prijs als ze opnieuw een bestelling
plaatsen voor dezelfde licentieversie. De nieuwe bestelling wordt opgeteld
bij de bestaande licenties voor dezelfde versie. Het is dus eenvoudig om het
volgende licentieniveau te bereiken.

Nuance-bedrijfslicenties worden
in behandeling genomen via
geselecteerde resellers en
distributeurs. Ga voor meer
informatie naar de pagina over
bedrijfslicenties op onze website of
neem contact op met uw Nuanceaccountmanager.
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–– De beleidsregels van het programma zijn eenvoudig te beheren en begrijpelijk.
Vergelijkbaar met andere bedrijfslicentieprogramma's in de branche.
––Geen verplichtingen na de eerste aanschaf.
––Met de optionele programma's voor onderhoud en ondersteuning beschikt
u altijd over de nieuwste versie van Dragon, inclusief alle grote en kleine
releases, plus bijbehorende verbeteringen en uitbreidingen. Bovendien
kunnen problemen snel worden verholpen.
Wijzigingen in het programma
––Bij bestelling van extra licenties voor dezelfde versie worden de prijzen bij
elkaar opgeteld.
––Laag instappunt: aanschaf van een licentie voor maar één computer is
voldoende.
––Een aantal aanpassingen in kortingsniveaus en -percentages. Bestaande
klanten kunnen contact opnemen met hun Nuance-vertegenwoordiger.
Producten die in aanmerking komen
––Dragon Professional Group
––Onderhoud en ondersteuning
––Nuance Management Center
U moet één licentie aanschaffen voor iedere medewerker die de software
gaat gebruiken.
Voorbeeld van percentages*
Niveau

Eenheden

AA

1 t/m 4

A

5 t/m 25

B

26 t/m 50

C

51 t/m 150

D

151 t/m 300

E

301 t/m 500

F

Meer dan 500

Neem voor meer informatie contact op met uw Nuance-vertegenwoordiger.

Informatie over Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications werkt voortdurend aan een betere interactie tussen mensen en technologie. Met spraaken taaloplossingen zorgt het bedrijf ervoor dat we op een intuïtieve manier samenwerken met de overvloed aan
apparaten, elektronica, apps en services om ons heen. Dagelijks genieten miljoenen mensen en talloze bedrijven van
de intelligente systemen van Nuance die in staat zijn om te luisteren, begrijpen en leren en die zich aanpassen aan de
manier van leven en werken van gebruikers. Ga naar netherlands.nuance.com voor meer informatie.

© 2016 Nuance Communications, Inc. Eigendomsrechten Nuance. Alle rechten voorbehouden. Nuance, het
Nuance-logo en Dragon zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Nuance Communications,
Inc. en/of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn
eigendom van de respectieve houders.

