
Snow License Manager is een 
zeer-schaalbaar platform voor 
de optimalisatie van software 
licenties en helpt organisaties bij het 
reduceren van softwarekosten en –
risico’s binnen het IT-domein. 
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Met de Snow License Manager optimaliseren organisaties over de hele wereld hun software licenties. Het biedt volledig 
inzicht in softwaregebruik en entitlements om kosten te reduceren en compliance-risico’s te minimaliseren voor alle 
commerciële software-aanbieders.

Snow’s geavanceerde Software Asset Management (SAM) platform combineert nauwkeurige herkenning van elk 
software type binnen het netwerk met de mogelijkheid om dit, op een dynamische manier, te verenigen met de licentie 
entitlements van de organisatie.

Snow License Manager vormt de kern van een organisatiebreed en geïntegreerd SAM portfolio waarmee SAM-teams 
en zakelijk geïnteresseerden hun software licenties managen binnen alle platformen: desktop, datacenter, mobile en 
cloud.

Functie specifieke ‘Snowboard’ management dashboards worden afgestemd op verschillende geautoriseerde 
gebruikers binnen de organisatie (IT, finance, procurement, security, legal, management). Hierdoor behouden alle 
stakeholders hun productiviteit en wordt de administratieve last op het SAM-team verlicht.

SNOW SAM PLATFORM

Snow License Manager is de centrale informatiehub van 
Snow’s SAM platform. Het biedt een eenduidig beeld van 
alle software en hardware assets, licentie entitlements en 
metingen van applicatiegebruik.

Software audit data wordt automatisch vertaald naar 
commerciële softwareproducten door middel van Snow’s 
unieke Software Recognition Service. Een groot voordeel 
van het Snow SAM platform is dat het de mogelijkheid biedt 
om actie te ondernemen, doordat ruwe data inzichtelijk 
wordt, ongeacht wat de bron is van de licentie entitlements, 
inventory, of organisatie data. Hierdoor nemen de diverse 
stakeholders weloverwogen beslissingen.

 

Hiermee creëren organisaties Effective License Positions 
(ELP’s) voor alle software-aanbieders, volgen ze de software 
licentie uitgaven beter, monitoren ze het gebruik van 
ingezette assets en identificeren ze mogelijkheden om 
licentie- en ondersteuningskosten te reduceren.

Snow richt zich op alle aspecten van SAM door een 
geïntegreerde oplossing aan te bieden om de inventory 
beter te managen (zie achterzijde van deze product 
sheet voor het volledige portfolio), voor data-consolidatie, 
software intelligence en licentie management. Hierdoor zijn 
organisaties zeker van een volledige dekking voor al hun 
licentie-vereisten. Niet alleen wordt het gehele IT-domein 
gedekt ongeacht welke apparaten worden gebruikt, 
maar ook kan elke asset worden beheerd gedurende de 
volledige levensduur.
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KEY FEATURES EN ZAKELIJKE VOORDELEN

EENDUIDIG OVERZICHT VAN MULTI-PLATFORM EN MULTI-SITE 
NETWERKEN
Snow License Manager biedt een geconsolideerd overzicht 
van alle assets binnen het netwerk en daarbuiten, waardoor 
personeel slechts één interface gebruikt om verschillende 
software-aanbieders, typen apparaten en locaties te beheren. 
Audit data kan worden geïmporteerd vanuit meer dan één 
inventory source om het volledige aanbod van enterprise 
computing platforms te dekken (Windows, OSX, Linux, Unix).

AUTOMATISCHE DETECTIE VAN ONGEBRUIKTE SOFTWARE 
ASSETS
Alle ongebruikte software-installaties worden automatisch 
herkend, hierdoor is het eenvoudig licenties te deïnstalleren en 
opnieuw te gebruiken. Dit is kostenbesparend en vergroot de 
beschikbaarheid van licenties voor andere gebruikers.

EENVOUDIG MANAGEMENT VOOR IEDER LICENSING-MODEL
Van Microsoft en Symantec desktop licenties tot aan 
geavanceerd IBM PVU, Oracle en SAP-statistieken, ondersteunt 
Snow License Manager het volledige aanbod van commerciële 
licentie modellen. Hiermee optimaliseert u software-uitgaven, 
ongeacht aanbieder of licentie model.

FUNCTIE-SPECIFIEKE MANAGEMENT REPORTING
Snow License Manager biedt alle SAM-stakeholders uit diverse 
takken van de organisatie de mogelijkheid om de informatie te 
verkrijgen die ze nodig hebben. Hierdoor nemen ze de juiste 
beslissingen op basis vanop maat gemaakte reports, alerts en 
overzichtelijke grafieken. Het biedt bijvoorbeeld procurement 
de juiste informatie om contracten te optimaliseren, het stelt 
finance in staat om nauwkeurig voorspellingen te doen over 
software licentie-kosten en IT voorziet vroegtijdig de licentie 
gevolgen van een verandering in infrastructuur of organisatie.

BENUT AUTOMATISCH ALLE MOGELIJKHEDEN VAN DE LICENTIE 
ENTITLEMENTS
Snow License Manager past product-gebruiksrechten toe zoals 
secundair gebruik, up- en downgrade rechten om optimaal te 
profiteren van de licentie entitlement. Hierdoor bent u ervan 
verzekerd dat u nooit betaald voor onnodige licenties.

CLOUD EN VIRTUALIZATION-OPTIMALISATIE
Door het tracken van gebruik van cloud-based applicaties door 
individuele gebruikers heeft u de controle en de mogelijkheid 
om de kosten te reduceren van SaaS geleverde subscription 
licenties. Volledig inzicht in alle grote ‘virtualization technologies’ 
stelt u in staat om elke software te tracken, meten en 
optimaliseren, ongeacht hoe het is geleverd of waar het zich 
bevindt.

PRO-ACTIEF CONTRACT-MANAGEMENT
Kopieën van contracten kunnen geüpload en bewaard worden 
in Snow License Manager samen met overeenkomsten 
en informatie over licentie-aankopen. Met één centrale 
opslagplaats voor alle licenties, contracten,  en alle informatie 
over software-gebruik, heeft u de touwtjes in handen bij 
onderhandelingen met uw leveranciers? of wanneer u zich 
voorbereidt op een software vendor audit.

INGEBOUWDE INFORMATIE
Van de automatische import van audit-data vanuit meerdere 
inventory tools tot het dynamisch verwerken van de Effective 
Licensing Position (ELP’s) van de organisatie, biedt Snow 
License Manager het hoogste niveau van automatisering. 
Organisaties besparen hierdoor op tijd en servicekosten. Een 
ingebouwde SKU-opslag met geavanceerde licentie intelligence 
vereenvoudigt data met betrekking tot import en de registratie 
van uw licenties. Kortom, tijdrovend handmatig werk behoort 
hierdoor tot het verleden door de snelle herkenning van wat er 
is ingekocht en welke product/gebruikersrecht van toepassing 
is.

BELEIDSHANDHAVING
Snow License Manager biedt transparantie in licentie 
compliance voor alle installaties en licenties. Hiermee bouwt, 
ondersteunt en handhaaft u een eigen SAM-beleid om kosten 
te reduceren. De whitelisting-functie beheert op dynamische 
wijze de goedgekeurde software-catalogus en biedt snel inzicht 
in software die geen deel uitmaakt van de goedgekeurde 
catalogus. Verdere blacklisting maakt het voor de organisatie 
mogelijk om potentieel schadelijke software en verboden 
applicaties te identificeren, zoals filesharing software en gaming.

VOLGENS ANALISTEN

Source: OVUM SWOT Assessment: Snow Software Snow License Manager 7.0 (and associated SAM solutions) – Analyzing the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. March 02, 2015, Alan Rodger. 

Veel organisaties moeten tussentijdse stappen nemen om meer SAM-volwassenheid te 
bereiken, en de oplossingen van Snow Software zijn een geweldige start op weg naar dat doel.

De unieke Software Recognition Service van Snow is een jaarlijkse 
subscriptie service die wordt aangeboden aan alle Snow License 
Manager-gebruikers. Het is een dynamische aanvulling op het 
SAM-platform die zowel een continu geüpdatete bibliotheek van 
software ‘ ‘recognition signatures’ biedt, alsmede een snelle en 
efficiënte service om nieuwe en onbekende applicaties binnen 
IT-platformen van grote organisatie te herkennen: Windows, OSX, 
UNIX en Linux).

Naast de ‘out-of-the-box’-herkenning van ruim 260.000 
applicaties is één van de grote voordelen van de Snow 
Recognition Service dat Snow vastberaden is om iedere 
niet-herkenbare software binnen het netwerk nauwkeurig te 
identificeren. Subscribers van de Software Recognition Service 
ontvangen de nieuwe software signatures door middel van 
automatische updates.

Software recognition service



OVER SNOW SOFTWARE
De Missie van Snow is het voorkomen dat organisaties te veel betalen voor de software waar zij gebruik van maken. 

Om transparantie en redelijkheid met betrekking tot software-licenties te realiseren voor het gehele netwerk, biedt Snow 
on-premise en cloud-gebased Software Asset Management (SAM) oplossingen. Deze waarborgen de $320 miljard die elk 
jaar aan zakelijke software wordt uitgegeven waardoor organisaties het maximale uit de geoptimaliseerde software licenties 
halen.

Snow is de grootste gespecialiseerde SAM solutions ontwikkelaar, met het hoofdkantoor in Zweden en meer dan 380 
werknemers verspreid over 16 regionale locaties, drie ontwikkelingscentra en lokale ondersteuningsteams op zeven 
plaatsen.
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Snow license manager
Met miljoenen verkochte licenties is 
Snow License Manager ’s werelds meest 
toonaangevende SAM solution.

Software recognition service
Herken commercieel-licensable applicaties bin-
nen het netwerk.

Oracle management option
Bespaar op het beheren van complexe Oracle 
licenties.

Virtualization management
Identificeer en beheer virtuele assets verspreid 
over het netwerk.

Snow optimizer for SAP    software
Beheer SAP-licenties om één van de grootste 
kostenposten binnen het bedrijf op het gebied van 
software te optimaliseren.

Snow inventory
De echte multi-platform audit solution, ontwikkeld 
om apparaten te vinden, software-installatie te con-
troleren en gebruik te volgen.

Snow integration connectors
Integreer het SAM-platform van Snow in 
de bestaande Inventory, ITAM en Service 
Management solutions.

Software store option
User-centric software request portal met 
geïntegreerde, dynamische en proactieve Software 
Asset Management.

SNOW SAM PLATFORM

Copyright ©2015 Snow Software AB, All Rights Reserved.
201511(2)

mailto:infonl@snowsoftware.com
http://www.snowsoftware.com/nl

