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Wstępne informacje o Usługach Online firmy
Microsoft oraz zasadach ich licencjonowania

Get
Licensing
Ready

LICENCJONOWANIE USŁUG ONLINE

NABYWANIE USŁUG ONLINE

Usługi online firmy Microsoft obejmują:

Windows 10 Enterprise

Office 365

Enterprise Mobility + Security

Microsoft 365

Dynamics 365

Licencje subskrypcyjne na użytkownika (User SL) klienci mogą kupować następująco:

Usługi te są zwykle licencjonowane jako licencje subskrypcyjne
na użytkownika (User SL), przypisywane do indywidualnego
użytkownika. Uprawniają one użytkownika do uzyskiwania
dostępu z dowolnego urządzenia do odpowiednich usług online.

Bezpośrednio przez
stronę internetową
(Web Direct)

Program
Cloud Solution Provider

Umowa licencjonowania
grupowego

Zakup bezpośrednio przez
stronę internetową
Microsoft

Zakup za pośrednictwem
partnera

Zakup za pośrednictwem
partnera

Opłacane za rok lub
za miesiąc z góry

Opłacane za rok albo
za miesiąc z góry

Opłacane za rok z góry

OFFICE 365
Usługa Office 365, przeznaczona dla firm każdej wielkości, łączy w sobie wersje chmurowe najbardziej zaufanych produktów firmy Microsoft, służących do
komunikacji i współpracy, z najnowszymi wersjami aplikacji Microsoft Office.
Główne usługi Office 365 to:

Exchange Online – hostowana poczta e-mail

SharePoint Online – współpraca w oparciu o usługę chmurową

Skype for Business Online – komunikacja tekstowa i głosowa





Usługi te są dostępne jako samodzielne produkty, ale zwykle są kupowane łącznie w ramach planów.
Użytkownicy, posiadający licencję na plan, który obejmuje aplikacje Office 365, mogą te aplikacje instalować na maksymalnie
5 urządzeniach PC lub Mac
Organizacje mogą kupować różne plany i korzystać z wielu różnych planów jednocześnie

PLANY OFFICE 365
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WINDOWS 10
Windows 10 może być licencjonowany na urządzenie
lub na użytkownika, zależnie od sposobu zakupu
licencji, jak pokazano w tabeli obok:

MICROSOFT 365
Microsoft 365 to zintegrowane rozwiązanie, które łączy
w sobie najlepszą w swojej klasie, podnoszącą efektywność
usługę Office 365, system Windows 10 oraz funkcje
bezpieczeństwa i zarządzania urządzeniami.
Użytkownik objęty licencją Microsoft 365 ma prawo do
odpowiednich produktów, jak pokazano w tabeli obok dla
różnych edycji.
Maksymalna liczba 300 licencji na użytkownika dotyczy
Microsoft 365 Business.

ENTERPRISE MOBILITY + SECURITY
Enterprise Mobility + Security pozwala pracownikom wydajnie pracować przy użyciu ulubionych aplikacji i urządzeń oraz zapewnia ochronę danych firmowych.
Poszczególne komponenty można kupować
oddzielnie lub w ramach planów EMS E3 lub E5:

DYNAMICS 365
Dynamics 365 zapewnia klientom funkcjonalność rozwiązań Customer Relationship
Management (CRM) oraz Enterprise Resource Planning (ERP).
Większość usług jest dostępna jako licencje na użytkownika (User Subscription License),
aczkolwiek – dla elastyczności rozwiązania - niektóre usługi są dostępne jako licencje na
urządzenie (Device Subscription License).

Licencjonowanie Dynamics 365 jest szczegółowo opisane w innych
broszurach z serii Get Licensing Ready dostępnych na stronie
GetLicensingReady.com.
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