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Alltid siste versjon av Microsoft programvare installert ? 

- Microsoft Open Value Subscription gir deg kostnadseffektiv styring av 

lisenser , opptil 50% oppgraderings-rabatt det første året 

Ikke alle bedrifter ønsker eller har behov for å kjøpe sine programvarelisenser.  

Open Value Subscription (OVS) er en rimelig leieavtale for enkel lisenshåndtering.  

- Opplever du lisensadministrasjon som tidkrevende?  

- Opplever du lisensregler - og avtaler som komplekst og uoversiktlig?  

- Opplever du at det er vanskelig å ha kontroll over dine lisensverdier?  

Hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene, bør du lese videre.  

Eie eller leie?  

På lik linje med at en kan velge å leie datautstyr (leasing) så kan en inngå leieavta-

le på lisenser. Fordelen med dette er at en ikke binder opp sine investeringsmidler 

mot en fast versjon av et program men har rett til å foreta oppgraderinger i hele 

leieperioden. For eksempel kan en leie Microsoft Office lisenser som i dag betyr 

versjon 2003 og 2007, men en vil å få mulighet til å oppgradere til versjon 2010 

når denne blir lansert. 

Å leie programvare fra Microsoft gir enkel og fleksibel tilgang til de programmene 

bedriften bruker. OVS er også en rimelig måte å flytte seg over på ny teknologi. Få 

tilgang på bl.a. Windows 7, Office 2010 eller Exchange 2010. Med de riktige IT 

verktøyene ligger alt til rette for ytterligere verdiskapning i din bedrift.  

Å eie programvare blir derfor et fordyrende ledd, nettopp fordi du ikke har rett til 

oppgraderinger uten videre. 

Fordeler med OVS 

Standardisert IT-plattform. 

Gratis kursvouchere for sertifiseringer - Bygg kompetanse internt. 

Kopi av Microsoft Office-lisens på ansattes privateide hjemme -

maskiner - betal kun for installasjonsmedia 

Alltid tilgang til siste versjon. Bruk OVS som en oppgradering til siste 

versjon 

Media alltid tilgjengelig for nedlasting 

Tilgang på sikkerhetsprodukter som Microsoft Forefront  

Windows 7 Enterprise med Bitlocker/Applocker/Bitlocker-to-go for 

bærbare maskiner og rett til alle språk tilgjengelig etter installasjon 

(MUI) (Kun tilgjengelig for Windows med Software Assurance/

Desktop Optimization Pack 

Økt effektivitet med Office 2007/2010  

Sentralisert driftsløsning med System Center 2007.  

En OVS-avtale gir ikke evigvarende bruksrett. Ved avtaleslutt kan leieperi-

oden forlenges med ytterligere tre år. Man har også muligheten til evig-

varende bruksrett ved å kjøpe ut produktene man har leid til en gitt pris. 

Når avtalen utløper har man også mulighet til å avslutte leieforholdet. 

Ønsker man å benytte seg av dette alternativet må all programvare avin-

stalleres umiddelbart. 

Enkelt å være riktig lisensiert 

Teller opp antall PC-er i virk-

somheten én gang i året 

Samler alle dine lisenser på en 

oversiktlig felles avtale med 

felles produktnøkler Test  ut nye produkter og ink-

luder dem i samme avtale ved 

å leie dem inn fortløpende 

Ta kontakt med Lantech AS i dag for en 

samtale om OVS - Open Value Subscription 

Microsoft, Windows XP and Windows 7 is registered trademarks of Micro-

soft Corporation in the United States and/or other countries. 

Noen av produktene som kan tilbys gjennom OVS - 

Open Value Subscription: 


