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Novinky ze světa
Microsoft produktů a
také novinky
Essence najdete
v tomto bulletinu.

Essence Newsletter
Změna způsobu licencování produktů Microsoft Dynamics 365

Sjednocení licencování s dalšími aplikacemi
U produktů Microsoft Dynamics 365 v on-line prostředí Microsoft Azure skončilo
přechodné období, které bylo doprovázeno odlišným způsobem licencování od
ostatních produktů společnosti Microsoft.

Vzhledem k tomu, že společnost Microsoft používá různé způsoby licencování u
různých produktů, dochází postupně ke sjednocování. S plným uvedením produktů
Dynamics 365 na trh po celém světě nyní dochází také ke sjednocení licenční politiky
a způsobu licencování také těchto produktů. Jak se dotkne právě vaší firmy, to se
dozvíte právě v tomto zpravodaji.
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Program na 3 roky

3 Licenční programy na
výběr pro vaši firmu Záruka ceny po dobu tříletého programu
V dnešní nejisté době finanční nestability států, potýkajících se s vysokou inflací, máte
možnost garantované ceny, vždy po dobu platnosti vašeho tříletého licenčního
programu. S datem výročí prvního nákupu daného produktu pak dochází
k automatickému obnovení programu na další 3 roky, pokud si nezvolíte aktivně vlastní
změnu. Tedy k datu výročí lze pak snižovat počet uživatelů či licenci úplně zrušit.
Po dobu platnosti nemáte možnost snižovat počty uživatelů, ani licenci úplně zrušit.
Tento program je tak vhodný pro stabilní klíčové uživatele vaší společnosti.

Měsíční platby
Také v tomto licenčním programu platíte měsíční poplatek za užívání systému, a to
bez jakýchkoliv sankčních poplatků či nějakých nevýhod měsíční platby. Tříletý
závazek je tedy opravdu pouze smluvním závazkem s postupným plněním kontraktu.

Program na 1 rok
Záruka ceny po dobu jednoletého programu
Pokud se obáváte dlouhodobých závazků, máte možnost garantované ceny, vždy po
dobu platnosti vašeho jednoletého licenčního programu. S datem výročí prvního
nákupu daného produktu pak dochází k automatickému obnovení programu na další
rok, pokud si nezvolíte aktivně vlastní změnu. Tedy k datu výročí lze pak snižovat počet
uživatelů či licenci úplně zrušit.
Po dobu platnosti nemáte možnost snižovat počty uživatelů, ani licenci úplně zrušit.
Tento program je tak vhodný pro stabilní klíčové uživatele vaší společnosti.

Měsíční platby
Také v tomto licenčním programu platíte měsíční poplatek za užívání systému, a to
bez jakýchkoliv sankčních poplatků či nějakých nevýhod měsíční platby. Jednoletý
závazek je tedy opravdu pouze smluvním závazkem s postupným plněním kontraktu.

Měsíční program
Možnost snížení počtu uživatelů každý měsíc
Pokud máte sezónní pracovníky, případně pokud nemáte rádi dlouhodobé závazky,
máte možnost nastoupit do měsíčního programu, kdy máte možnost každý měsíc hlásit
své počty uživatelů a platit tak pouze za ty uživatele, kteří právě systém využívají.

Měsíční platby, ale o něco dražší
V měsíčním programu si společnost Microsoft nechá za tuto službu zaplatit, licence je
tak pro vás o něco dražší, v současné době činí příplatek za měsíční program 20%
ceny produktu.
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Jak na to právě u vás?

Přechod na nový licenční program
V jakém programu se právě nacházím?
I dříve bylo možné hlásit společnosti Microsoft délku licenčního programu, tedy zda
měsíční, roční či tříletý, avšak prakticky nebyl mezi programy žádný rozdíl. Bylo možné
hlásit měsíčně počet uživatelů, bylo možné kdykoliv snižovat počty uživatelů či rušit
licenci zcela a cena se řídila standardním ceníkem společnosti Microsoft.
Většina našich zákazníků je v současné chvíli nahlášená do jednoletého programu.
Tedy velmi pravděpodobně se jako náš zákazník nyní nacházíte v ročním kontraktu.

Kdy musím přejít na nový licenční program?
S datem výročí prvního nákupu licence, tedy prvního uživatele daného produktu,
musíte přejít do nového licenčního programu.

Mohu datum přechodu oddálit?
Ano, pokud my jako partner a správce vaší licence odhlásíme stávající roční licenční
program a přihlásíme vás do programu tříletého. Pak budete mít další 3 roky, než
budete povinni na nový licenční program přejít. Tato akce je časově omezena a je
nutné ji realizovat do 10.3.2022. Budete tak mít výhody tříletého kontraktu, ale bude
možné libovolně ještě po dobu tří let měnit počty uživatelů v licenci dle vaší potřeby.

Pravidla licenčního programu
Jak je to s datem výročí?
Datum výročí se počítá samostatně nejen za každý produkt, ale za každou licenční
položku daného produktu. Například: provozujete systém Microsoft Dynamics 365
Business Central a vlastníte 10 plných výrobních uživatelů, tedy verze Premium.
Datum výročí je datum nákupu prvního plného uživatele ve verzi Premium. Pokud ale
dokoupíte omezené uživatele, tedy Team Member, pak tito uživatelé jako samostatná
nakupovaná položka u společnosti Microsoft mají své datum výročí. Stejně se chovají
další nakupované položky, jako například licence pro zařízení (PerDevice), atd.

Mohu sladit datum výročí?
Jedinou možností, jak sladit datum výročí jednotlivých položek, je společný nákup či
nákup v době výročí. Někdy toho v praxi dosáhnout nelze, ale snaha už na začátku
může přinést své ovoce.

Co bude nyní odehrávat?
Postaráme se o vás i o vaši informovanost
Každý náš zákazník má přiděleného svého Account Managera, který se s vámi nyní
spojí a proberete optimální možnosti a variantu pro vás.
Nemusíte se bát, vzhledem k tomu, že staré programy lze kdykoliv zrušit, preventivně
převedeme všechny naše zákazníky na nejdelší možný starý program, čímž získáme
čas na optimální a včasné řešení.

