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Hej bästa programansvarig, 

Hoppas du har haft en trevlig långhelg! 
Jag tänkte göra det här utskicket före midsommar, men tyvärr hann jag inte 

med det. 
Anledningen har varit att det har tagit mycket längre tid än beräknat, att lösa 

hanteringen av Adobe licenserna. 

Som du vet har vi haft en lång dialog med Adobe för att teckna ett nytt avtal, 
sedan de ändrade sina licensrutiner i maj 2013. 

 
Adobe ville att vi tecknade ett nytt avtal i den nya licensmodellen, som är deras 

nya Adobes molntjänst Creative Cloud. 
 

Molntjänsten ingår inte i Kammarkollegiets Ramavtalet Licensförsörjning 2010, 
då kunde vi tyvärr inte teckna ett sådant avtal. 

 
Den 28 maj i år kom vi överens med Adobe om att teckna ett nytt avtal för 

Adobe Cloud Desktop Apps, som innebär en mellan lösning, som inte är 
molntjänst och inte det gamla Adobe CLP avtalet heller. 

 
I början av juni fick alla lärosäten besked från Adobe att från och med den 1 

juni inga nya beställningar på de äldre programvarorna var möjliga att göra 

genom det gamla CLP avtalet, utan allt licenshanteringen skulle göras genom 
deras Adobes molntjänst Creative Cloud. 

 
Som du kanske redan har lagt märke till, är alla gamla programvarorna 

borttagna från programservern och det enda programmet som finns är Acrobat 
Professional.  

På samma ställe finns ett dokument med nedanstående text: 
 

”OBS – Alla Adobe licenser, utom Acrobat Professional, kommer att distribueras 
som hyr licenser. 

 
Från och med den 1 juni 2014 upphör möjligheten att köpa Adobe Creative 

Suite 6 genom licensprogrammet CLP. 
 

Adobes molntjänst Creative Cloud blir den nya licensformen för Adobes mest 
kända produkter, utom Acrobat Professional, som kommer att distribueras 

under en viss övergångsperiod genom licensprogrammet CLP. 
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Lunds universitet har tecknat ett avtal, för Cloud Desktop Apps som inte 

inkluderar Creative Cloud lagring och tjänster, eftersom molntjänster inte ingår 
i Ramavtalet Licensförsörjning 2010. 

 
Detta innebär att från och med den 1 juni 2014 kommer vi att distribuera alla 

Adobe licenser utom Acrobat, via hyr-avtalet. 
 

Kortfattat innebär det att programvaran kommer att finnas tillgängliga via 

programservern och licensen kommer att gälla under avtalsperioden som 
kommer att bli från 2014-05-28 till 2015-05-28. 

 
Om licensen inte förnyas före avtalsperiodens avslut, kommer licensen att 

upphöra och programmet kommer att sluta fungera. 
 

Produkterna som kommer att finnas tillgängliga för beställning kommer att bli 
Master Collection och Desktop Apps för Illustrator, InDesign, Photoshop och 

Dreamweaver. 
 

 
Rutinerna för hanteringen av det nya avtalet är inte klart ännu. 

 
 

 

Med vänlig hälsning 
Alonso Acosta” 

 
Tyvärr har det dröjt med rutinerna, eftersom det har varit svårt att förstå 

processen och vi är långt ifrån klara med det, men nu finns det fyra Adobe 
Creative Cloud (CCT) paket för Windows på programservern och Adobe Creative 

Cloud (CCT) för Mac är på gång.   
 

Nu finns det också en artikel för beställning av hela Adobe Creative Cloud (CCT) 
paket, men tyvärr ingen artikel för enstaka Desktop Apps, eftersom vi inte har 

någon rutin för hur dessa kommer att hanteras. 
Det enda vi vet är att det kommer att bli mycket billigare att köpa hela Adobe 

Creative Cloud (CCT) än att köpa två enskilda Desktop Apps.   
 

Jag jobbar med det här och hoppas bli klart innan jag går på semester nästa 

vecka.    
 

Hör av dig om något inte är klar. 
 

Stor tack för ett gott samarbete och ha en riktigt skön sommar! 
 

 
 

Med vänlig hälsning 
Alonso Acosta 
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