
MOBILE SAM
Softwaregebruik en -licenties beheren op elk apparaat,

waar de gebruiker zich ook bevindt

Mobiel is de nieuwe werkplek: vandaag de dag maken steeds meer mensen regelmatig gebruik van toegang tot gegevens en 
software op verschillende apparaten, waar ze ook zijn. Organisaties moeten inspelen op de verwachtingen van gebruikers 
om direct toegang te krijgen tot gegevens. Ze ontwikkelen apllicaties die toegang bieden tot beveiligde bedrijfsinformatie en 
die de gebruiker een consistente ervaring bieden, of ze nu een pc of een mobiel apparaat gebruiken.

Om organisaties te helpen de vele gevolgen van dit veranderende gebruikersgedrag te beheren, heeft Snow het concept van 
'mobile SAM' geïntroduceerd als onderdeel van haar aanpak om software en licenties op alle apparaten te beheren. Hierbij 
zijn mobiele platformen zoals iOS, Windows Phone en Android inbegrepen.  

Snow’s geïntegreerde SAM-platform biedt beheer vanuit één plek, van het datacentrum tot pc's, laptops en mobiele 
apparaten. Hierdoor krijgen organisaties een volledig overzicht van welke applicaties op elk platform worden gebruikt 
en hoe gebruikers hier toegang toe krijgen. Snow heeft haar  technologie binnen (EMM) Enterprise Mobile Management 
geïntegreerd.
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SOFTWAREGEBRUIK EN -LICENTIES BEHEREN OP ELK APPARAAT,
WAAR DE GEBRUIKER ZICH OOK BEVINDT

KOSTENBESPARINGEN REALISEREN DOOR MOBIELE APPARATEN TE INTEGREREN IN HET SAM-PROGRAMMA 
Organisaties kunnen meten hoe vaak applicaties worden gedownload op alle gebruikte mobiele platformen, zoals  iOS, Win-
dows Phone en Android.  Hierdoor kunt u gemakkelijker optimaal investeren in mobiele apps, zoals het Volume Purchase 
Program van Apple, Google Apps for Work of Google Apps for Education.

MOBIELE INVENTARISATIE
Organisaties kunnen de inventarisatietechnologie van Snow gebruiken, of hun bestaande MDM-/EMM-oplossing voor mo-
biele inventarisatie. Dit om informatie in te voeren in Snow License Manager op alle mobiele Android-, iOS- en Windows-ap-
paraten in hun bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij onder andere om informatie zoals hardwaregegevens, softwaregegevens, 
de eigenaar van de apparaten en geïnstalleerde applicaties.

PROFITEREN VAN SECUNDAIRE USER RIGHTS EN EXTENDED PLATFORM RIGHTS
Met de mobile SAM-aanpak voor apps kunnen organisaties effectief het softwaregebruik op verschillende platformen rap-
porteren om ervoor te zorgen dat ze optimaal profiteren van de beschikbare rechten zonder tegen nalevingsproblemen aan 
te lopen. 

INVESTERING IN CLOUD-APPS OPTIMALISEREN
Of het nu gaat om de overstap naar Microsoft Office365 of om voortdurende investering in gehoste applicaties, Snow biedt 
een enkele console voor het beheer van alle apps: mobiel, on-premise en in de cloud. 

DE KOSTEN VOOR INDIRECT GEBRUIK MINIMALISEREN 
Snow helpt organisaties hun investering in software, als SAP, Oracle en andere licentievormen, te optimaliseren en het risico 
voor indirect gebruik te minimaliseren.

EEN ALGEMEEN SAM-RAPPORTAGEPLATFORM
Snow License Manager vormt het centrale knooppunt van het geïntegreerde Snow SAM-platform. Hierin worden softwarein-
stallaties, appgebruik en gegevens met betrekking tot rechten samengevoegd. Deze gegevens worden 
gecombineerd in een gebruikersvriendelijke rapportage-interface met de mogelijkheid om meerdere geautoriseerde ge-
bruikers toegang te geven.

OVER SNOW SOFTWARE

Snow’s missie is ervoor te zorgen dat organisaties niet langer teveel betalen voor de software die ze gebruiken.
 
Om de licentiëring van software in het netwerk transparanter en eerlijker te maken, verstrekt Snow on-premise en 
cloudgebaseerde SAM-oplossingen (Software Asset Management) die de investering van 320 miljard dollar per jaar in 
bedrijfssoftware moeten waarborgen door ervoor te zorgen dat organisaties alle voordeel halen uit geoptimaliseerde 
licenties.
  
Snow is de grootste en meest succesvolle gespecialiseerde ontwikkelaar van SAM-oplossingen. Het bedrijf heeft meer dan 
350+ werknemers verspreid over 16 regionale locaties, drie ontwikkelingscentra en lokale ondersteuningsteams in zeven 
gebieden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zweden.
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ANALISTEN

Bron: OVUM SWOT-assessment: Snow Software Snow License Manager 7.0 (en gerelateerde SAM-oplossingen) – Analyse van de sterke punten, zwakke punten, mogelijkheden en bedreigingen. 2 maart 2015, Alan Rodger.

Veel organisaties moeten stappen ondernemen om hun SAM verder te ontwikkelen.
De oplossingen van Snow Software vormen een uitstekende basis om dit doel te bereiken.
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