EXPERTS IN TWEEDEHANDS LICENTIESCENARIO’S

Bespaar tot 70%
op uw Microsoft-licenties
MET TWEEDEHANDS LICENTIES

Office - Windows Server - Project - SQL Server - RDS CALs - Exchange
Met onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om de scherpste prijs bij aankoop en het hoogste bod bij verkoop te realiseren
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Experts in tweedehands licentiescenario’s

Tweedehands
licenties in combinatie

Tweedehands licenties, hybride en Microsoft Cloud scenario’s

met Microsoft Cloud

‘De Cloud is de toekomst’, horen wij iedereen zeggen. Maar bent u al 100% klaar voor de Cloud? Om
optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen van de Cloud én de besparing van tweedehands
Microsoft licenties, is Hybride de ideale uitkomst voor uw organisatie. Q-Advise werkt voor u verschillende
scenario’s uit zodat óók u tot 70% kunt besparen op uw Microsoft-investering.

100% Audit- en Compliancy Proof met tweedehands licenties
Uw huidige Microsoft-licenties aanvullen of vervangen met tweedehands licenties? Q-Advise biedt u
interessante scenario’s en faciliteert met 100% Audit Proof-licenties. Of u nou losse Microsoft licenties
koopt of Microsoft Open License, Open Value, MPSA of Enterprise Agreement in combinatie met
tweedehands licenties wil gebruiken? Geen probleem, Q-Advise werkt het voor u uit.

Verzilver uw oude gebruikte licenties - Verborgen kapitaal
Veel organisaties beschikken (onbewust) over verborgen kapitaal… Te weten overtollige, gebruikte
Microsoftlicenties. Deze situatie kan zijn ontstaan door een reorganisatie, faillissement of een
overstap naar de Cloud. In al deze gevallen is het zeer goed mogelijk dat er overtollige licenties
vrijkomen. Q-Advise bekijkt samen met u wat de waarde is van uw verborgen kapitaal. Verzilver uw
oude licenties nu!

“Bespaar tot 70% op uw Microsoft-licenties”

Gebruikte software mag worden doorverkocht

Slim besparen met
tweedehands
licenties

De aan- en verkoop van gebruikte licenties of tweedehands licenties is juridisch klip-en-klaar.
Belangrijk is wel dat de regelgeving van het Europese Hof van Justitie worden nageleefd. Laat
daarom Q-Advise, een ervaren en betrouwbare partij die gespecialiseerd is op dit vlak, u
helpen. Wij bieden juridische zekerheden en staan ook bij een audit klaar om u te helpen. Bel
of mail ons gerust.

Licentiescenario’s op maat, innoveer op uw eigen tempo
Ook u kunt elke euro maar één keer uitgeven voor uw Microsoft-softwarelicenties.
Maar waarom zou u meer betalen dan nodig? Q-Advise is dé expert op het gebied van
Microsoftlicenties en slimme licentiescenario’s met tweedehands licenties. Wij werken alle opties
en scenario’s voor u uit zodat ook u kunt besparen op uw Microsoft producten. U bepaalt zelf
hoe en op welke tempo U naar de Cloud gaat en welke on-premise licenties u aankoopt.

Tweedehands Microsoft-licenties; aankoop of verkoop
“Q-Advise is uw expert!“
Helder en bruikbaar licentie-advies
Wij zien nog steeds dat er fouten gemaakt worden met tweedehands licenties. Wat houdt
de EU-jurisprudentie eigenlijk in? Mag ik het internationaal gebruiken? Kan ik tweedehands
licenties los aankopen? En kan ik tweedehands combineren met Cloud, Open License, Open
Value of Enterprise Agreement-contracten? Q-Advise komt met bruikbare adviezen en maakt
alle mogelijkheden en onmogelijkheden voor u inzichtelijk.
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