Waarom
SLBdiensten?
Missie
De Nederlandse kenniseconomie kan niet zonder
goed opgeleide mensen, die vertrouwd zijn met
moderne ICT-technologie. Toegang tot up-to-date
hard- en software is dus van essentieel belang.
SLBdiensten faciliteert het onderwijs door de software
te leveren die het nodig heeft om haar onderwijs
leerproces te ondersteunen en te verbeteren, tegen
speciale onderwijsprijzen. Zo blijft het kapitaalbeslag
op het onderwijs beperkt.

Intermediair
tussen onderwijs
en software

Speciale regelingen voor thuisgebruik
De licentieovereenkomsten die de onderwijsinstellingen
afsluiten met SLBdiensten, bevatten vaak ook een
regeling voor het thuisgebruik van software door
medewerkers en (ouders van) studenten. Omdat de
onderwijsinstelling dus al een deel van deze licentie
betaalt, kan de betreffende software door medewerkers
en studenten tegen een ongekend lage prijs gekocht
worden bij Slim.nl. Door de lage kosten wordt de barrière
weggenomen om illegale software te downloaden.
Slim.nl zorgt ervoor dat alle software binnen 24 uur
wordt geleverd.

Softwareleveranciers
SLBdiensten heeft contracten afgesloten met vrijwel
alle belangrijke softwareleveranciers, zoals Adobe,
Autodesk, McAfee, Microsoft, Novell en Symantec.

Win-win
Door de unieke positie als intermediair tussen onderwijsmarkt en softwareleveranciers, weet SLBdiensten
voor iedere betrokkene een win-winsituatie te creëren.
Softwareleveranciers hebben met weinig inspanning
een groot marktbereik, onderwijsinstellingen hebben
toegang tot vrijwel alle relevante software tegen sterk
gereduceerde prijzen, medewerkers en studenten
kunnen meeprofiteren van de regelingen.
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Eén loket voor
alle software voor
het onderwijs
Op de softwaremarkt bestaan honderden leveranciers en tussenpersonen.
Voor wie de weg niet kent, is het vrijwel ondoenlijk om het juiste product,
bij de juiste leverancier, voor de laagste prijs en met het juiste licentiemodel,
in te kopen. Wij zijn er om dit voor de onderwijsinstellingen te regelen.

Investeren in software voor onderwijsvernieuwing
Het afgelopen decennium is het onderwijs enorm veranderd.
Computers en digitalisering spelen een steeds belangrijkere
en indringendere rol in de maatschappij en daarmee ook
in de les. Onderwijsinstellingen investeren daarom in h arden software. Beperkte financiële middelen staan deze
investeringen in de weg, vooral als daar marktconforme
prijzen voor moeten worden betaald.

Wie zijn wij?
SLBdiensten is in 1992 opgericht als intermediair tussen de
softwarebranche en het voortgezet en middelbaar (beroeps)
onderwijs. Wij zijn, dankzij een goede onderhandelings
positie en een uitgebalanceerd productaanbod, uitgegroeid
tot de belangrijkste softwarepartner in de onderwijsmarkt
voor VO en MBO.
Vrijwel continu onderhandelen we met alle grote
softwareleveranciers. Dit doen we samen met onze
partners SURFdiensten, voor het hoger en wetenschappelijk
onderwijs, en APS IT-diensten, voor het primair onderwijs.
Deze samenwerking resulteert in aantrekkelijke overeenkomsten voor het hele onderwijs, die in veel gevallen een
besparing tot negentig procent oplevert. Vrijwel alle
onderwijsinstellingen in Nederland schaffen dankzij deze
overeenkomsten software aan, tegen een lage prijs met
zeer gunstige voorwaarden.

Samenwerken met SLBdiensten
levert grote voordelen op:
1. De meest recente, relevante software
en updates voor het onderwijs
2. De laagst mogelijke prijzen
3. Alle licenties via één loket
4. Duidelijke contracten met de beste 
licentievoorwaarden
5. Eenvoudige procedures
6. Een goede en efficiënte samenwerking

Toegang tot vrijwel
alle relevante
software tegen sterk
gereduceerde prijzen

Alle voor het onderwijs relevante software
bij één organisatie

Duidelijke eenduidige contracten voor
alle software

Ons portfolio bevat producten van meer dan zeventig grote
en belangrijke softwareleveranciers. Hieronder vallen onder
meer verschillende besturingssystemen, netwerksoftware,
virusbeveiliging, grafische en back-up software. We houden
nieuwe ontwikkelingen, trends en online diensten, zoals
Cloud Computing en Software as a Service, nauwgezet in
de gaten. Dit gebeurt overigens in goed overleg met het
onderwijs zelf. Regelmatig inventariseren wij de softwarebehoeften binnen het onderwijs. Blijkt er vraag naar een
bepaald product, dan gaan wij onderhandelen met de
betreffende softwareleverancier. Hierdoor zijn de producten
in het assortiment altijd relevant, up-to-date en beschikbaar voor het onderwijs.

We maken ingewikkelde zaken simpel door onderwijs
instellingen niet op te zadelen met veelal Engelstalige
juridische termen en voorwaarden. Daarom maken we
eenduidige contracten. Dus geen langdurige onderhande
lingen, geen afzonderlijke contracten, geen ingewikkeld
jargon en geen onnodige risico’s. Maar duidelijkheid,
eenduidigheid en eenvoud.

Slim.nl
Onderwijs vindt deels op de thuiswerkplek plaats, bijvoorbeeld voor het maken van huiswerk en het corrigeren van
toetsen. Daarvoor is ook de juiste software nodig, liefst
zelfs dezelfde (versie van de) software die gebruikt wordt
in de les. Maar daarnaast kan natuurlijk ook software
aangeschaft worden die men privé wil gebruiken, bijvoorbeeld grafische software of antivirus software. In die
behoefte voorzien wij. Medewerkers en studenten kunnen
voor thuisgebruik producten uit ons portfolio aanschaffen,
ook tegen speciale onderwijsprijzen met hoge kortingen.
Deze software is eenvoudig bij Slim.nl te bestellen. Slim.nl
is de ICT-webwinkel van SLBdiensten, exclusief voor VO- en
MBO-studenten, -ouders en –medewerkers. Naast software
levert Slim.nl hardware, accessoires, tijdschriften, cursusboeken en mobiele telefoonabonnementen van topmerken.
Slim.nl vindt het belangrijk dat studenten, hun ouders en
medewerkers ook thuis met dezelfde legale en goede
software kunnen werken als op school.

Simpele procedures maken bestellen eenvoudig
Deze eenvoud komt terug in de procedures. Onderwijs
instellingen hebben één loket waar ze voor al hun
softwarewensen terecht kunnen. Op onze website staat
een overzichtelijk assortiment, waaruit direct online besteld
kan worden. Wij dragen vervolgens zorg voor de registratie
van de bestelde software, zodat u hier geen omkijken
meer naar heeft.

Goed relatiebeheer zorgt voor optimaal gemak
Een goede klantenservice en een snelle afhandeling zijn
belangrijke onderdelen van onze dienstverlening. Daarom
onderhouden wij persoonlijk contact met onze klanten.
We waarschuwen bijvoorbeeld tijdig voor het verstrijken van
licentietermijnen en voorkomen dat onderwijsinstellingen
met verlopen licenties werken. Ook houden we onze klanten
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijk
heden via e-mailnieuwsbrieven en ons magazine
SLBberichten.

Kijk voor meer informatie
en mogelijkheden op
www.slbdiensten.nl

