Proč multilicenční program Microsoft Open License?
• Prodáte více licencí najednou a dosáhnete tak vyšších tržeb a marže.
• Stanete se pro zákazníka odborníkem nabízejícím řešení,
nikoli jen přeprodej produktu, Váš vztah se dostane na vyšší úroveň.
• Vytvoříte si základ pro další obchodní příležitosti u zákazníka.

Multilicenční program Microsoft Open License
Jaké výhody získá zákazník díky multilicenčnímu programu Microsoft Open License?

Jak objednat multilicenční program Microsoft Open License pro zákazníka?

1. Jednoduchá správa
•
Na množstevní nákup SW bude potřebovat jen jednu smlouvu, tu je možné v případě ztráty nebo
poškození znovu vystavit.
•
Jednoduše nainstaluje produkty prostřednictvím jediného produktového klíče a jednoho média pro
hromadnou instalaci a reinstalaci.
•
Nákupem multilicenčních produktů a médií má možnost přeinstalovat původní krabicové licence
FPP (Full Package Product) nebo OEM licence právě multilicenčním klíčem a médiem
(tzv. Re-Imaging – s výjimkou aplikací Microsoft Ofﬁce).
•
Získává přístup na webové rozhraní eOpen – https://eopen.microsoft.com – kde může snadno a rychle
spravovat a evidovat nakoupený software. Dále zákazník na stránce nalezne:
- přehled smluv,
- instalační klíče,
- přehled počtů licencí k jednotlivým produktům,
- stažení produktů,
- správu beneﬁtů Software Assurance.

1. Zákazník Vám sdělí:
•
Objednávku (minimálně 5 ks produktů) – počet kusů licencí produktů, jejich verze, jazykové mutace,
edice/sady.
•
Kontaktní údaje (název společnosti, adresu, stát, IČO, kontaktní osobu, telefonní číslo).
•
V případě, že už zákazník má aktivní multilicenční program Microsoft Open License, může nakupovat
i v rámci této stávající smlouvy – vyžádejte si jeho autorizační číslo (uvedené na původní smlouvě).

2. Flexibilita
•
Multilicenční produkty se nevážou na hardware – kdykoli je může přenést na jiný počítač.
•
Ocení výhody jazykové nezávislosti – kdykoli má nárok přejít na jinou jazykovou verzi produktu.
•
Má možnost přechodu mezi 32bitovými a 64bitovými platformami.
•
Automaticky může využívat nižší verzi zakoupeného produktu (downgrade) s možností návratu
k původní verzi.
3. Hodnota
•
Všechny multilicenční programy nabízejí slevu z ceny softwaru. Její výše závisí na velikosti zákazníka
a délce smlouvy. Multilicence je k dispozici již od pěti licencí.
•
Některé multilicenční produkty (např. Microsoft Ofﬁce) obsahují rozšířenou funkcionalitu a přidané
aplikace (např. InfoPath 2007, Microsoft Ofﬁce Communicator apod.).
•
U produktů ze systému Microsoft Ofﬁce jedna licence opravňuje zákazníka až k trojnásobné instalaci –
pevný počítač, notebook, Terminal Server (licence je však stále pro jednoho primárního uživatele).
V případě varianty se Software Assurance (SA):
- Získá přístup k novým verzím softwaru do budoucna.
- Zdarma může navštěvovat školení nebo se jich zúčastňovat on-line. K dispozici mu rovněž bude
technická podpora produktů.
- Při nákupu operačního systému může automaticky využít nároku na instalaci a používání edice
Microsoft Windows Vista Enterprise/Ultimate.
- U sady Microsoft Ofﬁce má zajištěno právo na použití licence také na domácím počítači
(Home Use Program).

2. Vyberete požadované SKU produktů (Part Number) z ceníku poskytnutého distributorem.
3. Pro instalaci multilicenčních produktů můžete objednat instalační médium pro zákazníka společně
se zadanou objednávkou nebo dodatečně (případně si může zákazník stáhnout/objednat instalaci
prostřednictvím https://eopen.microsoft.com).

4. Kontaktujte distributora (e-mailem, telefonicky, objednávkovým systémem) s následujícími údaji:
•
kontaktní údaje zákazníka (na které má být smlouva vystavená),
•
Vaše kontaktní údaje (název společnosti, adresa, IČO, bankovní účet),
•
objednávka produktů.
5. Od distributora obdržíte smlouvu Microsoft Open License (součástí je autorizační číslo a číslo
licence – určené pro zákazníka) dvakrát:
•
přepravní službou,
•
případně elektronicky.
6. Předáte fyzickou smlouvu včetně instalačních médií zákazníkovi dle domluvy
(osobně nebo přepravní službou).

