
Licencování software Microsoft

Chystáte se zakoupit si software od společnosti Microsoft a chcete si být jistí, že bude 
správně zalicencován a že nebudete platit více, než je nezbytně nutné?

Připravili jsme pro Vás přehled licenčních modelů pro školy, jež pomůže usnadnit Vaše 
rozhodování o tom, který licenční model je tím nejvhodnějším právě pro Vaši školu.

www.itdoskol.cz

Přinášíme Vám aktuální 

přehled licenčních modelů 

pro školy od společnosti 

Microsoft. Licencujte s námi 

výhodně a efektivně!

D&COMM – Váš pomocník pro snadnou 

orientaci v licenční problematice.



Licenční program OVS-ES  

(Open Value Subscription – Education Solution Agreement)

Prováděcí smlouva pro řešení ve vzdělávání.

Roční pronájem sw podle počtu zaměstnanců!

Výhoda OVS-ES spočívá v ročním pronájmu licencí  
na základě počtu zaměstnanců – pokryje licencemi  

veškeré PC na škole.

 c Licencuje se dle počtu zaměstnaneckých úvazků tzv. FTE (Full time equivalent) – 
částečné úvazky se sčítají. 

 c Smlouva pokrývá všechny PC na škole. 

 c Platba vždy ve stejnou dobu 1x ročně za ceny, které jsou pro dané smluvní odbobí fixní = 
možnost rozplánování školních financí (pouze pro produkty přidané do smlouvy od samého 
začátku).

 c Platformové produkty se licencují dle počtu zaměstnanců, všechny ostatní (dodatečné) 
produkty v libolvolném počtu jak a kdykoliv je třeba.

Smlouva Vám automaticky dává výhodu Software Assurance:

 cPrávo na novou verzi 
Můžete si instalovat nejnovější verze produktů – záruka vždy aktuální verze.

 cProgram domácího používání 
Povolení členům pedagogického sboru a zaměstnancům k používání aplikací, 
systémů a klientských přístupových licencí (tzv. CAL) ve svých soukromých počítačích 
(k pracovním účelům).

 cOffice Multilanguage pack  
Možnost vybrat jakýkoliv jazyk uživatelského prostředí, kontroly 
pravopisu i nápovědy.  

 c E-learning

 cWindows 7 
Enterprise

Nová prováděcí smlouva předplatného v rámci smlouvy Campus and School Agreement 

pro VŠECHNY zákazníky z řad oprávněných akademických institucí

Jistota pokrytí

Platformní produkty licencované 

pro celou instituci

Sečtení zaměstnanců jednou za rok 

(v přepočtu na ekvivalent plného úvazku)

Další produkty

Libovolný počet licencí

Zvláštní výhody

Licence pro studenty, program 

Software Assurance, stahování 

softwaru, Live@edu

Dle počtu zaměstnanců
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Licenční program Select Plus  

Pořízení trvalých, přenosných licencí na SW Microsoft.

Select Plus je multilicenční program, který nabízí školám nákup licencí se slevou až 
85 % oproti komerčním licencím. Takto zakoupené licence jsou plné, trvalé, přenosné 
(s výjimkou upgrade OS) s možností downgrade a volby jazykové lokalizace a bitové verze. 

Program Academic Select Plus nabízí nekonečnou smlouvu (na dobu 
neurčitou). Licence si tak můžete objednávat vždy, když je potřebujete. Po sepsání tzv. 
afilační smlouvy Select Plus získáte své „veřejné číslo zákazníka – PCN“, pod kterým se 
dále realizují Vaše objednávky software Microsoft. Na základě podepsané smlouvy též 
získáte přístup na stránky VLSC (Volume Licensing Servis Center), kde máte k dispozici 
podrobný přehled o zakoupených licencích pod Vaší smlouvou Select Plus a navíc zde 
máte k dispozici instalační balíčky a instalační kódy ke stažení.
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Licenční program School Agreement  

Roční pronájem sw podle počtu PC na škole.

 c Licencuje se dle počtu PC ve škole – výhodný pro školy, které mají méně PC než zaměstnanců.

 c Smlouva pokrývá všechny PC na škole.

 c Platba ve stejnou dobu 1x ročně za fixní ceny (pouze pro produkty přidané do smlouvy 
od samého začátku). 

 c Výhody Software Assurance jsou zahrnuty automaticky.
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Nová prováděcí smlouva předplatného v rámci smlouvy Campus and School Agreement 

pro VŠECHNY zákazníky z řad oprávněných akademických institucí

Jistota pokrytí

Platformní produkty licencované 

pro celou instituci

Sečtení zaměstnanců jednou za rok 

(v přepočtu na ekvivalent plného úvazku)

Další produkty

Libovolný počet licencí

Zvláštní výhody

Licence pro studenty, program 

Software Assurance, stahování 

softwaru, Live@edu

Dle počtu zaměstnanců

D&COMM – Váš  pomocník pro snadnou orientaci v licenční problematice.  

Případová studie školy. 
Střední škole z Čáslavi jsem ušetřili 116 474 Kč* za rok! 
Škola vlastní 131 PC a přepočtených zaměstnanců FTE je na škole 44.  
Škola měla jednoduchý požadavek licencovat všechny PC na škole.a. Doposud licencováno pod School Agreement Škola využívala pronájem sw v programu School Agreement. Licencovala si tak 

WinPro 7 UPG, OfficeProPlus 2010, Server + CAL. Škola má 131 PC + 3 Servery – 
původní celková cena za roční pronájem činila 181 265 Kč*.b. Nyní optimalizované licencování pod novou smlouvu OVS–ES 
Po přechodu do programu Open Value Subscription Education Solutions při počtu 
44 pedagogických pracovníků a při licencování stejného sw – tedy WinPro 7 UPG, 
OfficeProPlus 2010, Server a CAL – stojí školu roční pronájem 64 791 Kč*původní cena: 181 265 Kč*optimalizovaná cena: 64 791 Kč*Škola ušetřila 116 474 Kč* za rok!

I Vám zajistíme  optimální variantu licencování

*všechny ceny  
jsou uvedeny bez DPH



D&COMM, spol. s r.o. 
Korunovační 6

Praha 7
170 00

tel.: +420 233 373 855
fax: +420 233 382 545 
info@itdoskol.cz
www.itdoskol.cz

Volume Licensing Service Center  

Licence Microsoft přehledně a pod kontrolou na webu VLSC.
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 cMicrosoft VLSC  
Licence z jakéhokoliv programu můžete přehledně spravovat (stahovat instalační 
balíčky, instalační kódy apod.) na licenčním webu společnosti. 

 c https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx

D&COMM – Váš  pomocník pro snadnou orientaci v licenční problematice.  

D&COMM  

Jsme tu pro Vás již 18 let!

 cVždy aktuální informace z oblasti licencování. 

 c Připravili jsme pro Vás nový web, věnovaný licenční 
problematice ve školství www.itdoskol.cz.


