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Вигідно на кожному етапі керування програмним забезпеченням

Software Assurance відкриває доступ до нових технологій, навчальних курсів та засобів, які допоможуть 
вам ефективно застосовувати програмне забезпечення Microsoft. Ви також зможете звертатися доMicrosoft. Ви також зможете звертатися до 
служби технічної підтримки у разі виникнення проблем. Активуйте Software Assurance і користуйтеся  
всіма її перевагами. За додатковою інформацією про цю програму звертайтеся за адресою: 
http://www.microsoft.com/��raine/Licensing/volume/SoftwareAssurance/.

Використовуйте переваги Software Assurance на кожному етапі керування 
програмним забезпеченням. Це допоможе зменшити витрати часу  
на очікування технічної підтримки, покращити продуктивність роботи  
працівників, підвищити рівень опанування ними продуктів, ефективно 
впроваджувати нові технології та одержувати максимальну віддачу  
від інвестицій.

ЕТАП ОПИС ПЕРЕВАГ

ПЛАНУВАННЯ Незалежно від того, купуєте ви нову технологію чи оновлюєте чинну угоду, основними завданнями 
є керування витратами і контроль над ними. Така перевага, як Право на нові версії, дає можливість 
отримати найновішу версію програмного забезпечення Microsoft саме тоді, коли ви її потребуєте,Microsoft саме тоді, коли ви її потребуєте, саме тоді, коли ви її потребуєте,  
а перевага Оплата частинами допоможе раціонально спланувати видатки, розподіливши їх на весь 
термін дії угоди.

РОЗГОРТАННЯ Оновлюйте і розгортайте Microsoft Office та операційні системи Windows®, Office SharePoint Server 
та Exchange Server за допомогою служби підтримки планування. Кваліфіковані фахівці з компаній, 
що є сертифікованими партнерами Microsoft, а також фахівці з підрозділу Microsoft Consulting 
Services нададуть допомогу клієнтам, які мають чинні угоди Enterprise, Enterprise Subscription  
або Open Value (Subscription) та активували Software Assurance.

ВИКОРИСТАННЯ Протягом цього етапу ваша організація та працівники використовують технології Microsoft з метою  
зростання вашого бізнесу. Доступ до операційної системи Windows 7 Enterprise, навчальні курси,  
знижки для працівників і право встановлювати програмне забезпечення на домашньому ПК —  
ось неповний перелік переваг, які допоможуть вашій організації розвиватися.

ПІДТРИМКА Якщо виникне аварійна ситуація або ваші фахівці з інформаційних технологій потребуватимуть 
доступу до оновленої технічної інформації — допомога гарантована! Отримайте підтримку  
в режимі 24x7 по телефону для всіх продуктів, підтримку через Інтернет у робочий час, а такожx7 по телефону для всіх продуктів, підтримку через Інтернет у робочий час, а також7 по телефону для всіх продуктів, підтримку через Інтернет у робочий час, а також 
доступ до TechNet.TechNet..

ПЕРЕХІД На етапі переходу може виникнути потреба певний час використовувати застаріле апаратне  
та програмне забезпечення і підтримувати продукти, які вже не випускаються. Такі переваги,  
як Wi�d��� F��d�������l� ��� �������y �C� та Розширена підтримка оперативних виправлень, 
призначені для задоволення саме таких потреб.

Переваги активуються на веб-сайті через службу корпоративного ліцензування Microsoft Volume  
Licensing Service Center (VLSC)1. Після того як вашу ліцензійну угоду буде погоджено, працівник вашої  
організації, який займається питаннями ліцензування, отримає електронною поштою повідомлення  
з інструкціями, як розпочати реєстрацію належних вам переваг. Якщо знадобиться допомога під час 
реєстрації, зверніться до підрозділу підтримки користувачів Microsoft Software Assurance за телефоном 
(044) 230-51-01 або електронною поштою vlservem@microsoft.com.

Постачальник продуктів і послуг Microsoft, з яким ви співпрацюєте, також може надати допомогу.2

1 https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter. Веб- сайт VLSC є правонаступником веб-сайтів eOpen (https://eopen.microsoft.com) для замовників з угодами 
Open License Agreement та MVLS (https://licensing,microsoft.com) для угод Open Value (Subscription), Enterprise (Subscription), School Agreements.

2 Деякі переваги можуть були недоступними до 2006 року. За додатковою інформацією зверніться до працівника Microsoft, який веде вашу організацію,  
чи до свого постачальника продуктів і послуг Microsoft.



Отримайте доступ до переваг програми ��������� ���������� вже сьогодні!

Крок 1. Загальна підготовка та призначення адміністратора переваг Крок 2. Адміністратор переваг: початкові дії

Натисніть посилання реєстрації на сайті VLSC у запрошенні, що надійшло електронноюVLSC у запрошенні, що надійшло електронною у запрошенні, що надійшло електронною 
поштою, та введіть дані свого ідентифікатора Windows Live ID.
Прийміть терміни та умови (за потреби).
Призначте хоча б одного адміністратора переваг Software Assurance.
Вкажіть/змініть повноваження адміністратора переваг на рівні реєстрації  
і/або кожної переваги.
Після цього повідомлення із запрошенням від служби VLSC буде  
відправлено електронною поштою на його адресу.

•

•
•
•

Зареєструйтеся на https://licensing.microsoft.com. Якщо вам потрібна 
допомога, зверніться до центру технічної підтримки користувачів 
Software Assurance.
Виберіть номер угоди, щоб переглянути переваги Software Assurance, 
доступні за цією угодою.
Активуйте переваги та призначте контактних осіб (див. таблицю далі).

•

•

•

Крок 3. Активація обраних переваг та призначеня контактних осіб
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Розробка плану  
розгортання про- 
грамних продуктів 
(Консультації  
з впровадження)

Натисніть посилання �l���i��� ����vi���� на сторінці Agreement Benefits Summary..
Визначте список авторизованих користувачів.
Оберіть партнера для надання послуг із розгортання.

Після активації повідомлення з інформацією про переваги планування процесу розгортання буде надіслано  
електронною поштою авторизованим особам.

•
•
•

Microsoft� Windows 
Preinstallation (WinPE)

Натисніть посилання посилання Wi��� на сторінці Agreement Benefits Summary.Agreement Benefits Summary..
Призначте контактну особу, яка матиме право отримати комплект дисків і керувати перевагою (лише одна особа).
Активуйте перевагу для визначеної контактної особи.
WinPE розповсюджується на компакт-дисках за програмою Enterprise Agreement�� систему можна також завантажити розповсюджується на компакт-дисках за програмою Enterprise Agreement�� систему можна також завантажити  
з сайту служби VLSС.

Після активації повідомлення з інформацією про перевагу буде надіслано електронною поштою визначеній особі.

•
•
•
•

Ваучери на навчання 
Microsoft�

Натисніть посилання посилання T��i�i��� V���h��� на сторінці Agreement Benefits Summary.
Призначте хоча б одну контактну особу, що має право генерувати ваучери на навчання.
Активуйте перевагу для визначеної контактної особи.
Призначені особи потім в свою чергу створюють ваучери на навчання і розповсюджують їх серед працівників (слухачів).
Слухач реєструється для проходження курсу і надає інформацію про ваучер, щоб обміняти його на цю послугу.

Після створення ваучера  призначеною особою повідомлення з інформацією про нього буде надіслано  
електронною поштою слухачам.

•
•
•
•
•

Курси  
Microsoft E-Learning

Натисніть посилання посилання Прикладні програми, Системи чи Сервери �-������i��� на сторінці Agreement Benefits Summary.
Призначте контактну особу, що матиме право отримати комплект дисків і керувати перевагою (лише одна особа).
Активуйте перевагу для визначеної контактної особи.
Навчальні модулі можна отримати у вигляді комплекту компакт-дисків або завантажити з сайту корпоративного ліцензування.

Після активації повідомлення з інформацією про перевагу буде надіслано електронною поштою визначеній особі.

•
•
•
•

Програма Home  
�se Program

Натисніть посилання посилання ����� ���� �������� (���) на сторінці Agreement Benefits Summary.
Призначте хоча б одну контактну особу, яка надаватиме працівникам доступ до переваги.
Активуйте перевагу, щоб отримати код програми H�P (це необхідно, щоб мати доступ до веб-сайту H�P).H�P (це необхідно, щоб мати доступ до веб-сайту H�P). (це необхідно, щоб мати доступ до веб-сайту H�P).H�P).).

Після активації кожній контактній особі електронною поштою буде надіслано повідомлення з кодом програми ������  
і поясненням, як адмініструвати перевагу та надавати доступ до неї працівникам.

•
•
•
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Технічна підтримка  
в режимі 24x7

Натисніть посилання посилання ����ll поряд із посиланням 24�� ���bl��� R����l��i�� ��pp��� b�����fi�, щоб отримати доступ до переваг,  
на які має право ваша компанія.
Активуйте нові переваги.
Визначте список авторизованих користувачів, які матимуть право звертатися за технічною підтримкою.
Поширте інформацію про цю можливість серед ІТ-фахівців та працівників служби підтримки.

•

•
•
•

TechNet Plus — спе-
ціалізовані групи 
новин і передплата 
технічної інформації  
на компакт-дисках

Натисніть посилання посилання T���hN��� �l�� ��b���ip�i�� M��di� на сторінці Agreement Benefits Summary.
Призначте контактну особу, що матиме право отримувати комплект дисків і керувати перевагою (лише одна особа).
Активуйте перевагу для визначеної контактної особи.
Інформацію про контактну особу можна змінити в будь-який час.
Комплект TechNet Plus Subscription Media і регулярні оновлення надсилатимуться визначеній контактній особі.

Після активації повідомлення з інформацією про перевагу буде надіслано електронною поштою визначеній особі.

•
•
•
•
•

© 2010 Корпорація Майкрософт (Mi������� C��p����i��). Усі права захищено.Mi������� C��p����i��). Усі права захищено. C��p����i��). Усі права захищено.C��p����i��). Усі права захищено. 
Цей документ має виключно інформаційний характер і відображає точку зору корпорації Майкрософт на момент публікації. КОРПОРАЦІЯ МА�КРОСО�Т Н�� ДА�� В Н�ОМУ НІЯК���КОРПОРАЦІЯ МА�КРОСО�Т Н�� ДА�� В Н�ОМУ НІЯК���  
ГАРАНТІ�, АНІ ЯВН���, АНІ Т���, ЩО МАЮТ�СЯ НА УВАЗІ. Microsoft, Windows є товарними знаками корпорації Майкрософт, що охороняються у США та (або) інших країнах.  
Кінцеві ціни та умови оплати визначаються угодою з постачальником продуктів і послуг. Доступність переваг Software Assurance і права на користування ними можуть змінюватися Assurance і права на користування ними можуть змінюватисяAssurance і права на користування ними можуть змінюватися  
залежно від продукту, програми та країни. Щоб з’ясувати, чи розповсюджується на продукт певна перевага, зверніться до переліку продуктів Microsoft Product List. Product List.Product List. List.List.



Перелік переваг програми ��������� ������������������� ���������� ��������������������
Доступність переваг Software Assurance в різних програмах корпоративного ліцензуванняSoftware Assurance в різних програмах корпоративного ліцензування Assurance в різних програмах корпоративного ліцензуванняAssurance в різних програмах корпоративного ліцензування
              П��Р��ВАГА OPEN LICENSE OPEN VAL�E OPEN VAL�E COMPANY-WIDE / S�BSCRIPTION ENTERPRISE AGREEMENT / S�BSCRIPTION
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Право на нові версії За кожною ліцензійною угодою, що підпадає під дію Software Assurance, можна отримувати нові версії програмного забезпечення.Software Assurance, можна отримувати нові версії програмного забезпечення. Assurance, можна отримувати нові версії програмного забезпечення.Assurance, можна отримувати нові версії програмного забезпечення., можна отримувати нові версії програмного забезпечення.

Оплата частинами Оплату ліцензійної угоди і Software Assurance можна розбити на весь термін дії угоди та здійснювати протягом року рівними частинами.Software Assurance можна розбити на весь термін дії угоди та здійснювати протягом року рівними частинами. Assurance можна розбити на весь термін дії угоди та здійснювати протягом року рівними частинами.Assurance можна розбити на весь термін дії угоди та здійснювати протягом року рівними частинами. можна розбити на весь термін дії угоди та здійснювати протягом року рівними частинами.
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Я Розробка плану розгортання  
програмних продуктів  
(консультації з впровадження):
Des�top Deployment Planning Services,
SharePoint Deployment Planning Services,
Exchange Deployment Planning Services,
Business Value Planning Services

Кваліфіковані отримують кількість днів (до 15) консультацій залежно від кількості кваліфіко- 
ваних ліцензій Microsoft Office, Core CAL та Enterprise CAL з підтримкою Software Assurance1.   
Більш детально про обсяг послуг можна дізнатися в документі Microsoft Product List  
за адресою www.microsoft.com/licensing/userights.
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Windows 7 Enterprise 

Microsoft Des�top Optimization Pac�  
for Software Assurance (MDOP)

За кожну ліцензію Windows Client, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право отримати одну ліцензію Windows 7 Enterprise �pgrade. MDOP — це продукт, який можна придбати по типу  
підписки для тих замовників, у кого є SA на ліцензію Windows �pgrade. Для більш детальної інформації зайдіть на сторінку http://www.microsoft.com/windows/enterprise/default.aspx. MDOP сприяє  
кращому розгортанню продуктів, їх сумісності та ефективній роботі завдяки таким компонентам, як: Application Virtualization (App-V), Enterprise Des�top Virtualization (MED-V), Advanced Group Policy 
Management (AGPM), Asset Inventory Service (AIS), Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT), System Center Des�top Error Monitoring (DEM).

Ваучери на навчання За кожні 50 ліцензій на програми Office, що підпадають під дію Software Assurance,Office, що підпадають під дію Software Assurance,, що підпадають під дію Software Assurance, 
ви маєте право на 2 дні навчання (всього до 10 днів).

Мінімальна кількість ліцензій SA �� Кількість днів навчанняSA �� Кількість днів навчання �� Кількість днів навчання 
250 �� 20 днів�� 2400 �� 30 днів�� 6000 �� 50 днів�� 15 000 �� 110 днів�� 30 000 �� 160 днів��  
50 000 �� 250 днів�� 100 000 �� 400 днів�� 200 000 �� 600 днів�� 400 000 �� 800 днів��
600 000 �� 1400 днів

За кожні 50 ліцензій Windows Client, що підпадають під дію Software Assurance,  
ви маєте право на один день навчання (всього до 5 днів).

Мінімальна кількість ліцензій SA �� Кількість днів навчанняSA �� Кількість днів навчання �� Кількість днів навчання 
250 �� 10 днів�� 2400 �� 15 днів�� 6000 �� 25 днів�� 15 000 �� 55 днів�� 30 000 �� 80 днів��  
50 000 �� 125 днів�� 100 000 �� 200 днів�� 200 000 �� 300 днів�� 400 000 �� 400 днів�� 600 000 �� 700 днів

Курси інтерактивного  
навчання (E-Learning)

• За кожну ліцензію на програми Office, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Information Wor�er Software Assurance.Office, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Information Wor�er Software Assurance., що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Information Wor�er Software Assurance.Information Wor�er Software Assurance. Wor�er Software Assurance.Wor�er Software Assurance. Software Assurance.
• За кожну ліцензію на Windows Client, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Client Software Assurance.Windows Client, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Client Software Assurance. Client, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Client Software Assurance.Client, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Client Software Assurance., що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Client Software Assurance.Client Software Assurance. Software Assurance.Software Assurance. Assurance.
• За кожну ліцензію на сервер, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право на одну ліцензію для інтерактивного навчання Server Software Assurance.Server Software Assurance. Software Assurance.Software Assurance. Assurance.Assurance.

Програма Home �se Program За кожну ліцензію на прикладні програми, що підпадають під дію Software Assurance, користувач комп’ютера з ліцензійним програмним забезпеченням має право встановити ці продукти  
на домашньому ПК.
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Технічна підтримка 
в режимі 24x7

Сервер: за кожні вкладені у Software Assurance $20 тис, витрачені на сервери і клієнтські ліцензії CAL, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.CAL, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону., ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.  
Крім того, право на одне додаткове звернення для підтримки по телефону надається користувачам, які придбали хоча б одну ліцензію на сервер, що підпадає під дію Software Assurance.  
Для всіх серверних продуктів, вказаних у Software Assurance, надається необмежена підтримка через Веб.2
Клієнти, які мають угоди рівня Premier, можуть додавати свої години підтримки до годин, що надаються за угодою Premier.Premier, можуть додавати свої години підтримки до годин, що надаються за угодою Premier., можуть додавати свої години підтримки до годин, що надаються за угодою Premier.Premier..3
ПК: за кожні вкладені у Software Assurance $200 тис, витрачені на програми Microsoft Office і Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.Microsoft Office і Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону. Office і Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.Office і Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону. і Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.Microsoft Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону. Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.Client, ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону., ви маєте право на одне звернення до служби технічної підтримки по телефону.

��олодне резервування  
для відновлення у випадку аварії

За кожну серверну ліцензію, що підпадає під дію Software Assurance, ви маєте право встановити один екземпляр ПЗ сервера холодного резервування, щоб забезпечити відновлення  
інформації в разі аварійного збою.

TechNet Plus PlusPlus  
(спеціалізовані групи новин)

За кожну серверну ліцензію, що підпадає під дію Software Assurance, надається один ідентифікаційний код користувача. Вимоги до Open Value: придбати не менше 5 ліцензійOpen Value: придбати не менше 5 ліцензій Value: придбати не менше 5 ліцензійValue: придбати не менше 5 ліцензій: придбати не менше 5 ліцензій  
на сервер, що підпадають під дію Software Assurance. Ідентифікаційні коди надаються, починаючи з 5-го сервера.

TechNet Plus (компакт-диски) Plus (компакт-диски)Plus (компакт-диски) (компакт-диски) Ви маєте право отримати один комплект технічної інформації та ідентифікаційний код за кожну угоду і використовувати їх для всієї компанії, якщо володієте хоча б однією ліцензією  
на сервер, що підпадає під дію Software Assurance. Вимоги до Open Value: придбати не менше 5 ліцензій на сервер, що підпадають під дію Software Assurance.Open Value: придбати не менше 5 ліцензій на сервер, що підпадають під дію Software Assurance. Value: придбати не менше 5 ліцензій на сервер, що підпадають під дію Software Assurance.Value: придбати не менше 5 ліцензій на сервер, що підпадають під дію Software Assurance.: придбати не менше 5 ліцензій на сервер, що підпадають під дію Software Assurance.
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Windows Fundamentals  
for Legacy PCs

Для кожної ліцензії Windows Client, що підпадає під дію Software Assurance,Windows Client, що підпадає під дію Software Assurance, Client, що підпадає під дію Software Assurance,Client, що підпадає під дію Software Assurance,, що підпадає під дію Software Assurance,  
ви маєте право встановити одну копію продукту як Windows Client.Windows Client. Client.Client..

1 Кількість днів можна збільшити до 15 у разі, якщо у вас менша кількість днів, обмінявши невикористані дні навчання. Щоб визначити варіанти обміну, зверніться до Списку продуктів Microsoft на сайті www.microsoft.com/licensing/userights.  2 Веб-підтримка призначена  
лише для випадків, що мають низький рівень важливості (C). Зворотні дзвінки по телефону зменшують кількість доступних звернень за угодами Software Assurance та Premier.  3 Підтримка в режимі 24x7 надається тільки у разі аварійних ситуацій, що мають рівень  
важливості A. Мова, що використовується в неробочий час, – англійська. Переклад надається в разі його доступності. Години підтримки SA можна обміняти на години підтримки Premier у співвідношенні 1:1. Дозволяється також переведення їх у години Premier  
Problem Resolution. Коефіцієнт перетворення залежить від місцевих цін на підтримку Premier і є різним у різних країнах. 

Нові Покращені Доступні Не доступні



Перелік переваг програми ��������� ������������������� ���������� ��������������������

© 2010 Корпорація Майкрософт (Mi������� C��p����i��). Усі права захищено.
Microsoft, Windows є товарними знаками корпорації  
Майкрософт, що охороняються у США та (або) інших країнах. 

За додатковою інформацією звертайтеся до сертифікованого партнера MicrosoftMicrosoft�  
або менеджера Microsoft, з яким ви співпрацюєте.Microsoft, з яким ви співпрацюєте.
Щоб активувати обрані переваги, зайдіть на сайт служби корпоративного ліцензування  
Microsoft Volume Licensing Service Center за адресою: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

для корпоративного ліцензування



Програма ������p�i��� ������� �i�����i��� ��������������p�i��� ������� �i�����i��� ��������
Отримайте доступ до текстів програм Microsoft Windows дляMicrosoft Windows для Windows дляWindows для для  
власної розробки і супроводу систем. Клієнти, які мають право  
користуватися цією можливістю і в яких є понад 1500 комп’ютерів  
з ліцензійним програмним забезпеченням, можуть вносити власні 
корективи й вдосконалення в системи та відповідні прикладні про- 
грами, а також виконувати налагодження, щоб гарантувати безпеку  
й захист від вірусів та інших загроз. Критерії придатності та доступ- 
ності програми мають відповідати термінам і умовам Microsoft.Microsoft.

ПІДТРИМКА
Технічна підтримка в режимі 24��������

Скористайтеся допомогою технічних фахівців Microsoft у критич- 
них ситуаціях. Ви можете звертатися по телефону цілодобово  
7 днів на тиждень за підтримкою стосовно всіх продуктів. Крім того, 
в робочі години надається необмежена підтримка через Інтернет 
для серверних продуктів, які вказані в контракті. Клієнти з контрак- 
тами рівня Premier можуть скористатися підтримкою, яка їм нада- 
ється через Software Assurance, а також підтримкою вищого рівня 
обслуговування..

Холодне резервування для відновлення у випадку аварії
Встановивши сервер холодного резервування, ви будете захи- 
щені від втрати інформації у випадку аварії. Щоб мати цю пере- 
вагу Software Assurance, потрібно придбати ліцензію на серверний 
продукт Microsoft, а також усі відповідні клієнтські ліцензії (CAL) 
(якщо це вимагається), вказані в активованій програмі Software 
Assurance..

Передплата T���hN��� �l�� 
Користуйтеся перевагами служби оперативного пошуку технічної 
інформації (TechNet Online Concierge Chat) і розміщуйте запити на 
спеціальних форумах. ІТ-фахівці можуть скористатися інформацією,  
що надається за підпискою TechNet Plus. Підписка на компакт-диски 
TechNet дає змогу отримувати бета-версії програмного забезпечен-
ня, пробні версії найновішого програмного забезпечення та право 
двічі на рік звертатися до служби підтримки.

ПЕРЕХІД НА НОВІ ВЕРСІЇ
Розширена підтримка оперативних виправлень
Укладіть угоду Extended Hotfix Support Agreements (EHSA) (Угода  
про розширену підтримку оперативних виправлень), якщо у вас  
є необхідність отримувати спеціальні виправлення. Щорічні випла- 
ти за угодою EHSA включені в Software Assurance. Це забезпечить  
вам спокій і зменшить видатки на технічну підтримку. Щоб ско- 
ристатися цією перевагою, необхідно укласти угоду на підтримку  
рівня Premier або Essential. Передплату у визначений термін 
оформляти не потрібно.

Wi�d��� F��d�������l� ��� �������y �C�
Отримайте показники безпеки й керованості, аналогічні наявним  
у Windows XP SP2, та зробіть м’яким перехід на сучасне обладнання  
й операційні системи. Операційна система Windows Fundamentals  
for Legacy PCs призначена для клієнтів, які використовують застаріле 
апаратне і програмне забезпечення та не в змозі придбати нове  
обладнання.

* Щоб мати змогу переносити невикористані години підтримки на наступний період, слід активувати перевагу розширеної підтримки продукту.  
Додаткові відомості див. за адресою: http://www.microsoft.com/��raine/Licensing/volume/SoftwareAssurance/AdvantagesOverview/Support.mspx.http://www.microsoft.com/��raine/Licensing/volume/SoftwareAssurance/AdvantagesOverview/Support.mspx.

ПЛАНУВАННЯ
Право на нові версії
У разі появи нових версій програмного забезпечення їх розгортання  
можна здійснювати за потребою. Це захищає інвестиції вашої ком- 
панії та водночас надає доступ до найсучасніших програмних про-
дуктів. Скоротіть витрати, пов’язані з придбанням нових версій,  
і оперативно впроваджуйте найновіші технології.
Оплата частинами
Якщо замість одного авансового платежу робити платежі щорічно 
впродовж дії угоди, то керувати видатками на інформаційні техно-
логії значно легше. Скоротіть початкові витрати і сплануйте наперед 
щорічні кошториси на програмне забезпечення на термін до трьох 
років.

РОЗГОРТАННЯ
Розробка плану розгортання програмних продуктів
Розробіть повномасштабний план розгортання програмного забез- 
печення (Office, Windows, Exchange, SharePoint), що включає всі 
етапи: всебічний аналіз, економічне обґрунтування, планування 
управління бізнес-процесами і технічні процедури. Цю перевагу 
можна реалізувати за допомогою партнера з розгортання, а також 
через службу Microsoft Consulting Services (MCS).Microsoft Consulting Services (MCS).
Кількість днів надання цієї послуги залежить від витрат на Soft- 
ware Assurance для прикладних програм і може коливатися від  
1 до 15 днів. Більш детально про послуги можна прочитати  
на сайті http://www.microosft.com/��raine/Licensing/Volume/ 
SoftwareAssurance/AdvantagesOverview/pac�aged.aspx.

ВИКОРИСТАННЯ
Mi������� Wi�d��� � ������p�i���
Скоротіть витрати на інформаційні технології та поліпшіть їх ефек- 
тивність. Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise оптимі-Microsoft Windows 7 Enterprise оптимі- 
зована для потреб середніх та великих організацій і включає такі 
функціональні можливості, як шифрування даних для захисту інфор- 
мації на випадок втрати або крадіжки комп’ютера (AppLoc�er,  
BitLoc�er та Bitloc�er to Go), багатомовний інтерфейс, функція Direct 
Access. Система забезпечує кращу сумісність програм та можливість 
виконувати інсталяцію з одного образу для різних мовних версій. 
Ваучери на навчання Mi�������
Отримайте ваучери для проходження навчання на курсах, які про-
водяться у сертифікованих центрах навчання партнерами зі стату-
сом Microsoft Certified Partner та компетенцією Learning Solutions.Microsoft Certified Partner та компетенцією Learning Solutions. 
Це головна авторизована мережа для вивчення продуктів і рішень, 
побудованих на основі технологій Microsoft. Понад 1600 партнерів  
у всьому світі пропонують офіційні курси Microsoft. Вони можуть  
проводитися через Інтернет за зручним для вас графіком і перед- 
бачають надання викладачами консультацій та іншої допомоги.
Курси �-������i���
Ваші працівники можуть пройти курси з програмного забезпечення  
Microsoft з урахуванням свого робочого графіку. Курси можуть про- з урахуванням свого робочого графіку. Курси можуть про-. Курси можуть про- 
водитись як в інтерактивному, так і в автономному режимі. Вони 
включають моделювання робочих ситуацій, практичні вправи  
і перевірку знань.
Програма ����� ���� ������������� ���� �������� ���� ������������ �������� ����������������
Підвищіть продуктивність праці та отримайте максимальну віддачу 
від інвестицій у систему Microsoft Office, надавши співробітникамMicrosoft Office, надавши співробітникам 
можливість працювати вдома. Home �se Program (Програма  
використання продуктів на домашньому комп’ютері) дає змогу  
співробітникам отримати ліцензійну копію пакета Microsoft Office  
для використання на домашніх комп’ютерах. При цьому можна  
вибрати найбільш популярні програми Microsoft Office та прикладні  
програми для персональних комп’ютерів.

Отримайте доступ до корисних можливостей на кожному  
етапі керування програмним забезпеченням


