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Licencjonowanie
grupowe

Wstępne informacje o programach
licencyjnych firmy Microsoft
SPOSOBY NABYWANIA LICENCJI
Produkt detaliczny (FPP, Full Packaged Product)
Kupowany od sprzedawców detalicznych
Zwykle 1 sztuka = 1 licencja

Korzyści:

Z nowym komputerem (OEM)
Oprogramowanie preinstalowane
na nowym komputerze

Korzyści:

Oprogramowanie jest
już zainstalowane
Często jest to oferta
najbardziej korzystna cenowo

Natychmiastowy dostęp
do oprogramowania
Pudełka mogą zawierać nośniki

Wady:

Wady:
Wysoki koszt
Można korzystać tylko z zakupionej wersji
Aby udowodnić prawo własności, właściciel
musi zachować:
•
•
•

Rachunek
Oryginalne nośniki/podręczniki
Certyfikat Autentyczności (COA)

Oprogramowania nie można przenosić
Nie wszystkie produkty są dostępne
Ograniczone prawo do korzystania
ze starszych wersji
Aby udowodnić prawo własności, właściciel
musi zachować:
Rachunek
Oryginalne nośniki/podręczniki
Certyfikat Autentyczności (COA)

Programy licencjonowania grupowego
Licencje nabywane u odsprzedawców
Różne umowy zaspokajające potrzeby różnorodnych
organizacji, które potrzebują ponad 5 licencji

Korzyści:

Łatwiejsze zarządzanie licencjami przy pomocy
portalu VLSC (Volume Licensing Service Center) albo
MBC (Microsoft Business Center) w przypadku
umowy MPSA
Łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem
(SAM, Software Asset Management)
Do zawarcia umowy licencjonowania grupowego
wystarczy 5 licencji
Prawo do korzystania ze starszych
wersji produktu (Downgrade rights)
Prawo do sporządzenia kopii
zamiennej (Re-imaging)

PRAWA UŻYWANIA
Prawa używania mogą różnić się w zależności od produktu, jego wersji ORAZ kanału, w jakim został zakupiony:
• FPP i OEM: prawa używania są przedstawione w dokumencie Microsoft Software License Terms, dostępnym na stronie:
https://www.microsoft.com/en-us/useterms
• Programy licencjonowania grupowego (Volume Licensing): prawa używania dla produktów instalowanych lokalnie (on-premises) są przedstawione w dokumencie
Product Terms, a prawa używania dla Usług Online są przedstawione w dokumencie Online Services Terms (OST). Oba dokumenty są dostępne na stronie:
https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products
•

LICENCJE BEZTERMINOWE
A TERMINOWE

PROGRAMY LICENCYJNE FIRMY MICROSOFT
Przy wyborze programu
licencjonowania
grupowego należy
rozważyć poniższe
czynniki:
liczba licencji,
czy potrzebne są licencje
bezterminowe czy
terminowe,
czy wymagane jest
Software Assurance
a także czy organizacja
jest gotowa na podjęcie
zobowiązania,
dotyczącego wszystkich
posiadanych
komputerów lub
serwerów.

W przypadku licencji bezterminowej
organizacja jest właścicielem licencji i może
korzystać z oprogramowania w okresie
obowiązywania umowy licencjonowania
grupowego oraz przez czas nieograniczony
po zakończeniu umowy.
W przypadku licencji terminowej, podobnie
jak w przypadku umowy dzierżawy,
organizacja może korzystać
z oprogramowania wyłącznie przez okres
obowiązywania umowy licencjonowania
grupowego.

NABYWANIE LICENCJI NA
USŁUGI ONLINE

SOFTWARE ASSURANCE
Software Assurance (SA) jest obowiązkowo włączone do wielu umów licencjonowania grupowego firmy Microsoft
i może być opcjonalnie zakupione w ramach innych umów. SA obejmuje szereg korzyści w postaci technologii, usług
oraz pomocy technicznej, wspomagających organizację w zarządzaniu cyklem życia oprogramowania. Na przykład:
Prawo do nowych wersji
Prawo do zakupów dodatkowych
Azure Hybrid Benefit

Program użytkowania w domu
Usługi planowania
Przenoszenie licencji
(License Mobility)

Całodobowe wparcie techniczne
Prawo do nieograniczonej wirtualizacji
Kupony szkoleniowe

W przypadku produktów serwerowych Microsoft, pakiet SA kosztuje zwykle za każdy rok około 25% ceny licencji. W przypadku
produktów desktopowych, koszt SA wynosi za każdy rok około 29% ceny licencji.

Licencje subskrypcyjne na Usługi Online to
licencje terminowe.
Organizacje posiadające mniej niż 250
PC mogą nabywać licencje na Usługi
Online za pośrednictwem umów Open
oraz Open Value.
Organizacje, posiadające więcej niż
250 PC/użytkowników, mogą nabywać
licencje na Usługi Online za
pośrednictwem umowy Microsoft
Products and Services Agreement
a posiadające więcej niż 500
PC/użytkowników – w ramach umowy
Enterprise Agreement albo Enterprise
Subscription Agreement.
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Wstępne informacje o programach licencyjnych firmy Microsoft - ciąg dalszy

GŁÓWNE ZASADY UMÓW LICENCJONOWANIA GRUPOWEGO
Różne umowy licencjonowania grupowego mogą różnić się w wielu aspektach
(wymienionych poniżej).
Ten dokument przedstawia wybrane główne zasady dotyczące umów licencjonowania
grupowego. Więcej informacji można znaleźć w innych broszurach z tej serii zawierających
szczegółowe omówienie zasad działania poszczególnych umów.

STRUKTURA UMOWY
Niektóre umowy obejmują obowiązkowo Software Assurance.
W przypadku innych umów można zakupić ten pakiet opcjonalnie.
Niektóre umowy wymagają podzielenia oprogramowania na różne
kategorie produktów (pule), a następnie sumowania punktów w każdej
puli z osobna w celu ustalenia odpowiedniego poziomu cenowego
(patrz poniżej).

OKRESY OBOWIĄZYWANIA UMÓW
Umowa Open jest zawierana na okres 2 lat, a MPSA jest umową wieczystą.
Wszystkie pozostałe umowy są zawierane na okres 3 lat.

Organizacje, które podejmą zobowiązanie dotyczące desktopów,
wybierając jedną z umów oznaczonych na stronie 1 w diagramie
„Programy licencyjne firmy Microsoft” jako umowy „Z zobowiązaniem”,
muszą nabyć licencje Windows 10 Enterprise lub Office Professional Plus
2019 lub pakiet licencji CAL dla wszystkich komputerów kwalifikujących
się do umowy.
Produkty te są określane jako „produkty platformy desktopowej” lub
„Produkty Enterprise”.

PAKIETY LICENCJI CAL
Zakup pakietów licencji dostępowych CAL może być korzystny dla organizacji. Dostępne są dwa pakiety licencji CAL: Core CAL i Enterprise CAL. Obejmują
one następujące licencje CAL:

Windows Server 2019 CAL
System Center Configuration Manager 1606
Client Management License (CML)
System Center Endpoint Protection 1606
Subscription License
Exchange Server 2019 Standard CAL
SharePoint Server 2019 Standard CAL
Skype for Business Server 2019 Standard CAL

Wszystkie komponenty pakietu Core CAL oraz:
Windows Server 2019 Active
Directory Rights Management
Services CAL
Advanced Threat Analytics 2016
CML
SharePoint Server 2019
Enterprise CAL

Exchange Server 2019 Enterprise CAL
with Services (Data Loss Prevention,
Exchange Online Protection)
Exchange Online Archiving for Exchange
Server
Skype for Business Server 2019 Enterprise
CAL

Aby sprawdzić, które produkty są dostępne w ramach programów licencjonowania grupowego firmy Microsoft, należy zapoznać się z dokumentem
„Postanowienia dotyczące produktów firmy Microsoft" (Microsoft Product Terms): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing
Inne broszury na temat licencjonowania produktów Microsoft i egzaminy: GetLicensingReady.com
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