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Snow Automation Platform biedt organisaties de mogelijkheid om diverse processen te automatiseren en te integreren 
en zo de waarde en efficiëntie van Software Asset Management te verhogen.

Of het nu gaat om ondersteuning van gegevensuitwisseling tussen de Snow SAM-suite en andere systemen of om het 
automatiseren van de processen voor softwareaanvragen en hergebruik van licenties: Snow Automation Platform is de 
oplossing om de mogelijkheden van Snow License Manager te integreren met de op maat gemaakte SAM-processen 
van het bedrijf.

Door vele handmatige taken te vervangen door geautomatiseerde processen, biedt Snow Automation Platform niet 
alleen voordelen voor Software Asset Managers, maar ook voor alle andere stakeholders (HR, inkoop, leidinggevenden 
en eindgebruikers) die een rol spelen in het beheren van het softwaregebruik van een bedrijf.  

HOE HET WERKT
Snow Automation Platform is de gemeenschappelijke 
technologie die meer dan 1.500 workflow opties 
ondersteunt.  Deze workflows kunnen worden gebundeld 
en verpakt als ‘Automation Books’ om verschillende SAM-
gerelateerde processen te versnellen en te stroomlijnen, 
zoals:

•   Softwareaanvragen en -goedkeuringen

•   Geautomatiseerd hergebruik en abonnementenbeheer

•   Gecentraliseerde licentiegroepen

•   Transparante kosten en door de gebruiker geïnitieerde      
     de-installaties. 

•   Toegangsbeheer.

Naast SAM-gerelateerde processen biedt Snow Automation 
Platform op onder andere de volgende gebieden een 
toegevoegde waarde voor het bedrijf: 

•   Integratie met servicedesk-systemen

•   Onboarding van gebruikers

•   Inrichting en verwijdering van virtuele machines

•   Aanvragen van hardware

Automation Books kunnen direct via de bibliotheek van 
Snow worden geraadpleegd en zijn in samenwerking 
met Snow’s SAM-experts gemaakt of binnen het product 
ontworpen en bewerkt met behulp van de wizard.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN

SOFTWAREAANVRAGEN EN -GOEDKEURINGEN
Snow Automation Platform biedt controle over de manier waarop 
software binnen een bedrijf wordt gebruikt, en maakt ware optimalisatie 
van softwarelicenties mogelijk. Dit wordt bereikt door te garanderen dat 
softwareaanvragen voldoen aan het goedkeuringsbeleid van het bedrijf. 
Nadat gebruikers de beschikbare applicaties hebben geselecteerd 
via een aanvraagplatform op het web, worden op de achtergrond 
geautomatiseerde activiteiten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat 
gebruikers naadloos en op het gewenste moment de benodigde 
software verkrijgen. 

HERGEBRUIK EN ABONNEMENTENBEHEER
SAM-managers en applicatie beheerders kunnen in slechts enkele 
stappen abonnementsvoorwaarden en software voorwaarden 
implementeren. Software wordt automatisch verwijderd van de 
computers van gebruikers wanneer deze niet wordt gebruikt of het 
abonnement is verlopen. Gebruikers worden voor het verwijderen 
geïnformeerd, zodat zij in de gelegenheid zijn de applicatie opnieuw te 
starten of het abonnement te verlengen. Hierdoor is geautomatiseerde 
licentieoptimalisatie mogelijk en wordt de compliancy positie 
gewaarborgd.

GEÏNFORMEERDE BESLISSINGEN EN NALEVING
Dankzij de perfecte integratie met Snow License Manager hebben 
leidinggevenden tijdens het goedkeuringsproces toegang tot live 
compliancy informatie en kunnen zij weloverwogen beslissingen nemen 
met betrekking tot de softwareaanvragen van gebruikers. Goedkeurders 
krijgen bovendien informatie over de applicatie en eindgebruiker, en zien 
de reden van een aanvraag (die optioneel of verplicht kan zijn).  

WIZARD GEBASEERDE EN CONFIGURATIE GEBASEERDE INTERFACE
Met Snow Automation Platform-workflows kan de gebruikerservaring 
worden aangepast aan de behoeften van het bedrijf en de gebruikers. 
Beheerders kunnen configureren welke toepassingen er in Snow License 
Manager beschikbaar moeten zijn en kunnen bepalen welke weergaven 
gebruikers te zien krijgen voor het beheren van hun softwareaanvragen, 
goedkeuringen en services. 

AUTOMATION BOOK-WORKFLOWOPTIES
Met de gratis ‘best practice’ Automation Books biedt Snow de 
mogelijkheid om out of the box een automatische licentieoptimalisatie 
en een gestroomlijnd softwareaanvraag proces te implementeren. 
Deze Automation Books worden voortdurend verder ontwikkeld en zijn 
gebaseerd op 15 jaar ervaring met meer dan 5.000 klanten. Bedrijven 
kunnen zelf de onderdelen kiezen die zij nodig hebben, en processen 
kunnen snel en eenvoudig worden toegevoegd, geconfigureerd en 
geperfectioneerd.

ZAKELIJKE VOORDELEN

AUTOMATISERING VAN DE BESCHIKBAARHEID EN IMPLEMENTATIE VAN 
SOFTWARE
Gebruikers hebben snel toegang tot de benodigde software en services 
dankzij geautomatiseerde beschikbaarheids- en goedkeuringsprocessen 
die veel tijdrovende en repeterende administratieve taken elimineren. 
De kosten lopen onmiddellijk terug omdat een geautomatiseerd 
goedkeuringsproces wordt geleverd voor leveringsverzoeken; 
hierin worden al naargelang de behoefte één goedkeurder, 
goedkeuringsgroepen of goedkeuringsketens gedefinieerd. 

CONTINUE LICENTIEOPTIMALISATIE
Licentiebeheer verandert in een continu optimalisatieproces, waarbij 
gebruikers op het juiste moment over de gewenste software kunnen 
beschikken, en software die een gebruiker niet langer nodig heeft, 
automatisch kan worden hergebruikt. De vrijgekomen licenties kunnen 
worden samengevoegd en worden hergebruikt door andere gebruikers, 
zodat optimaal wordt geprofiteerd van de software investeringen die 
het bedrijf heeft gedaan. Voor software die helemaal niet meer wordt 
gebruikt, kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt door 
support en onderhoud te annuleren. 

QUICK WINS OUT-OF-THE-BOX
De implementatie van nieuwe processen dient over het algemeen stap 
voor stap plaats te vinden en vereist vaak een korte terugverdientijd. 
Met Automation Books van Snow kan Snow Automation Platform 
voorraad- en licentie-informatie gebruiken van Snow License Manager 
voor de automatisering van veel van de traditioneel handmatige taken 
in het SAM-proces. Dit omvat het publiceren van applicaties met 
vooraf gedefinieerde workflows, goedkeurders voorzien van realtime 
compliancy informatie en het terughalen van software in het kader van 
licentieoptimalisatie.  

BETROKKENHEID VAN GEBRUIKERS BIJ SOFTWAREOPTIMALISATIE
In de aanvraaginterface kunnen gebruikers zoeken naar en snel toegang 
krijgen tot de gewenste services. Het gemak waarmee nieuwe services 
via geautomatiseerde workflows kunnen worden aangevraagd, beperkt 
levertijden tot een minimum. Naast het indienen van aanvragen kunnen 
gebruikers ook een lijst weergeven met hun huidige services en software 
verwijderen, zelfs wanneer deze oorspronkelijk niet via het Snow 
Automation Platform zijn besteld. Op deze manier zijn uw gebruikers 
zich bewust van hun gebruik en kunnen zij het bedrijf helpen de 
aangeschafte software zo goed mogelijk te benutten.

KOSTENBESPARINGEN STIMULEREN
Voorkom software gerelateerde problemen voordat ze zich voordoen. 
Zo helpt Snow Automation Platform u bijvoorbeeld klaar te zijn voor 
audits voordat deze daadwerkelijk worden gehouden en bent u altijd 
voorbereid op onderhandelingen over nieuwe licentievoorwaarden met 
een geoptimaliseerde softwareportfolio.  

VOLGENS DE ANALISTEN

Bron: Gartner: How to Shift the Focus From IT Cost Cutting to Business Optimization
25 september 2015, John P Roberts, Barbara Gomolski, Sanil Solanki.

Door het zwaartepunt te verplaatsen van IT-bezuinigingsmaatregelen naar het optimaliseren 
van de bedrijfswaarde van informatietechnologie, ontstaat een unieke kans om niet alleen de 
totale operationele kosten van het bedrijf te verlagen, maar biedt het ook de mogelijkheid de 
prestaties en het concurrentievermogen te verbeteren.
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OVER SNOW SOFTWARE

Snow’s missie is ervoor te zorgen dat organisaties niet langer te veel 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 gespecialiseerde ontwikkelaar van SAM-oplossingen; het hoofdkantoor is gevestigd in Zweden 
en het bedrijf heeft meer dan 380 werknemers, verspreid over 16 regionale vestigingen, drie ontwikkelcentra en 
lokale ondersteuningsteams in zeven gebieden.

infonl@snowsoftware.com
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Snow Device Manager
Een complete Enterprise mobile management 
oplossing om de capaciteiten van mobiele appa-
raten optimaal te benutten.

SDM

Snow License Manager
Met miljoenen verkochte licenties is 
Snow License Manager 's werelds meest 
toonaangevende SAM-oplossing.

Software Recognition Service
Herken netwerktoepassingen met commerciële 
licenties.

Oracle Management Option
Beperk de kosten voor het beheer van complexe
Oracle-licenties.

Virtualization Management
Herken en beheer virtuele assets in het netwerk.

Snow Optimizer for SAP    Software
Beheer SAP-licenties om een van de grootste 
softwarekostenposten voor een onderneming te 
beheren.

Snow Inventory
De echte auditoplossing voor meerdere platforms, 
ontworpen om apparaten te vinden, software-instal-
laties te controleren en gebruik te monitoren.

Snow Integration Connectors
Integreer het SAM-platform van Snow 
met bestaande inventarisatie-, ITAM- en 
servicebeheeroplossingen.

Snow Automation Platform
Definieer en implementeer geautomatiseerde 
processen ter ondersteuning van software 
optimalisatie.

SAM-PLATFORM VAN SNOW
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