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Hej bästa programansvarig, 

Härmed vill jag informera dig om en förändring, gällande Adobe licenserna. 
Lunds universitet har ett enterpriseavtal med Adobe.  

Från och med september 2016 kommer avtalet att finansieras centralt.  
Detta innebär att Acrobat Professional kan installeras kostnadsfritt på alla 

maskiner ägda av Lunds universitet.  
Design Standard kan installeras kostnadsfritt på max 30 % av alla Lunds 

universitet heltidsanställda. 
Anledningen för att Design Standard endast kan installeras på max 30 % av 

alla Lunds universitet heltidsanställda är att vi har en så kallad mixad "baseline" 
för Acrobat Professional och Design Standard.  

Det vill säga att Acrobat Professional gäller för alla datorer som Lunds 

universitet äger och Design Standard gäller för max 30 % av alla Lunds 
universitet heltidsanställda.  

Distributionen kommer fortfarande att ske via programansvariga, eftersom 
Work-at-home inte ingår i licensen och dessa får installeras endast på maskiner 

ägda av Lunds universitet samt att en kontroll av antalet använda licenser är 
ett måste. 

Definitionen för Lunds universitet ägda datorer är att dessa är köpta med 
akademiska medel. 

För att säkerställa att vi kan spåra användningen och ta åtgärder vid behov, 
kommer slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn 

fortfarande att registreras. 
Observera att endast Acrobat Professional och Design Standard kommer att 

distribueras kostnadsfritt, övriga program så som CCE Complete, Lightroom och 
PEPE (Photoshop Elements and Premiere Elemenst) kommer att distribueras 

som tidigare. 

Anledningen är att de andra produkter inte ingår i "baseline", utan som 
”Tilläggsprodukter”, som innebär att vid årlig avstämning kan antalet köpta 

tilläggsprodukter ökas, och då betalar vi för året som gått och för resterande 
avtalstid. 

 
Tveka inte att kontakta LU Servicedesk om det är något du undrar! 

 
Ha en fortsatt bra dag och en trevlig vecka! 

 
 

 
Med vänlig hälsning 

Alonso Acosta 
IT-tjänsteansvarig/licenshantering 
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