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RODZAJE USŁUG AZURE 

Usługi Azure są sprzedawane w następujący sposób: 

Wstępne informacje o usłudze Microsoft Azure  

oraz zasadach jej licencjonowania 
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CZYM JEST MICROSOFT AZURE? 
To platforma chmurowa firmy Microsoft stanowiąca stale powiększającą 

się gamę zintegrowanych usług, które pozwalają klientom działać szybciej, 

osiągać więcej i oszczędzać pieniądze.  

Usługi Azure obejmują takie obszary, jak: 

 Maszyny wirtualne  

 Pamięć masowa i kopie zapasowe 

 Aplikacje mobilne 

 Sztuczna inteligencja (AI) 

 Internet rzeczy (IoT) 

USŁUGI OPŁACANE ZA WYKORZYSTANIE (CONSUMPTION SERVICES) 
Usługi, takie jak np. maszyny wirtualne, są fakturowane w oparciu o rzeczywiste 

wykorzystanie a klienci płacą za usługi tylko, jeśli są one wykorzystywane. 

W powyższej tabelce zostały przedstawione takie przykładowe usługi sposoby ich 

opłacania. Za usługi opłacane za wykorzystanie klienci płacą albo za pomocą kwoty 

Monetary Commitment albo miesięcznie z dołu, zależnie od sposobu, w jaki nabyli 

usługi Azure. 

 

 

 

NABYWANIE USŁUG MICROSOFT AZURE 
Usługi Azure klienci mogą kupować: 

 za pośrednictwem partnera w ramach programu Cloud Solution 

Provider  

 w ramach umowy licencjonowania grupowego  

 bezpośrednio od Microsoft przy współpracy z handlowcem  

 bezpośrednio od Microsoft przez stronę internetową  

(często zwane Web Direct) 

Miesięcznie z dołu  

 Faktury są wystawiane 

miesięcznie z dołu za usługi 

wykorzystane przez klienta  

 Ta metoda płatności jest 

używana w przypadku, gdy 

klient nabywa usługi albo 

bezpośrednio od Microsoft 

albo w ramach programu CSP 

Monetary Commitment 

 Klient wpłaca z góry pewną kwotę 

a w miarę korzystania z usług kwota 

ta jest pomniejszana  

 Monetary Commitment jest 

wykorzystywany w ramach umów 

licencjonowania grupowego, takich 

jak Enterprise Agreement albo 

Open Value  

ROZWIĄZANIA MARKETPLACE  
Azure Marketplace pozwala partnerom oraz firmie Microsoft zaoferować 

klientom rozwiązania zbudowane w oparciu o Azure. 

Rozwiązania te są albo licencjonowane i opłacane miesięcznie na podstawie 

rzeczywistego wykorzystania albo sprzedawane jako miesięczne lub roczne 

licencje na usługę.  

USŁUGI LICENCJONOWANE NA UŻYTKOWNIKA  
Niektóre usługi są nabywane jako licencje subskrypcyjne na użytkownika 

(User Subscription License - User SL) naliczane za użytkownika za miesiąc. 

Użytkownik może korzystać z odpowiednich usług, kiedy tego potrzebuje, bez 

dodatkowych opłat związanych z wolumenem ich wykorzystania. 

Licencje Azure User SL zachowują się tak samo, jak inne licencje User SL, takie jak 

Office 365 lub Microsoft 365. Licencje te są zwykle opłacane z góry w ratach 

rocznych, jeśli zostały zakupione w ramach umowy licencjonowania grupowego, 

względnie w ratach rocznych lub miesięcznych, jeśli zostały zakupione poprzez 

stronę Microsoft albo w ramach CSP. 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI AZURE  
Zasoby Azure (takie jak maszyny wirtualne) są tworzone i przypisywane do  

Subskrypcji za pomocą Azure Management Portal (https://portal.azure.com).  

Portal ten jest wykorzystywany przez klientów w sposób następujący: 

 

Kalkulator AZURE PRICING CALCULATOR 
Kalkulator Azure Pricing Calculator jest - zarówno dla klientów, jak 

i partnerów - doskonałą metodą oszacowania cen za wszystkie usługi 

Azure opłacane za wykorzystanie. Kalkulator jest dostępny na stronie:  

http://bit.ly/AzurePricingCalculator  

 

 Klienci i partnerzy mogą 

zalogować się do 

kalkulatora, aby sprawdzić 

zindywidualizowane ceny. 

Na przykład klienci EA 

zobaczą ceny odpowiednie 

dla nich, a bezpośredni 

partnerzy CSP zobaczą 

ceny CSP dla partnera. 

Każda Subskrypcja Azure jest 

powiązana z mechanizmem 

płatności, którym może być EA, 

karta kredytowa (dla klienta Web 

Direct) lub konto klienta CSP. 

Klient może mieć wiele Subskrypcji 

Azure w ramach swojego tenantu 

i może dzięki temu śledzić wydatki 

np. wg. różnych departamentów 

lub projektów 

Licencjonowanie grupowe 

Portal używany 

bezpośrednio przez 

klientów, którzy nabywają 

Azure w ramach umów 

licencjonowania grupowego 

Bezpośrednio od Microsoft 

Portal używany bezpośrednio 

przez klientów, którzy 

nabywają Azure poprzez 

stronę Microsoft albo przy 

współpracy z handlowcem 

Microsoft 

CSP 

Portal używany przez 

partnerów w imieniu 

klientów albo przez 

klientów, którzy uzyskali 

do niego dostęp  

USŁUGI OPŁACANE  

ZA WYKORZYSTANIE 

USŁUGI LICENCJONOWANE  

NA UŻYTKOWNIKA 

ROZWIĄZANIA MARKETPLACE 

Na przykład:  

Maszyny wirtualne: $/godz. 

Pamięć masowa: $/GB i $/transakcję 

Bazy danych: $/GB 

Sztuczna inteligencja (AI): $/transakcję 
 

 

Na przykład:  

Azure Active Directory 

Azure information Protection 

Azure Advanced Threat Protection 

for Users

 

Na przykład: 

 

 

SUBSKRYPCJE AZURE  
Zanim klient zacznie korzystać z usług Azure opłacanych za wykorzystanie, 

musi zostać utworzona Subskrypcja Azure, gdyż uruchamiane usługi, jak 

np. maszyny wirtualne, muszą zostać przypisane do Subskrypcji.  

Utworzenie Subskrypcji nie determinuje jakichkolwiek płatności - opłaty są 

naliczane od momentu uruchomienia zasobów (usług). 

 

https://portal.azure.com/
http://bit.ly/AzurePricingCalculator

