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LICENCOVANIE 
SOFTVÉRU
Pre malé a stredné podniky
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Kupujete kravu alebo len mlieko? 
Výber správneho licencovania softvéru pre podnik je možné prirovnať 
ku kúpe mlieka. Rovnako, ako si môžete mlieko vychutnávať bez toho, 
aby ste vlastnili kravu, nie je nevyhnutné vlastniť softvér, ak ho chcete 
využívať.
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Predslov
Táto príručka vám pomôže objasniť 

komplikovanú a často nepochopenú 

problematiku licencovania softvéru. Ako 

podnikateľ určite dobre viete, že na efektívne 

fungovanie podniku je potrebná spoľahlivá 

infraštruktúra IT a softvér. Ľudia však často 

nechápu, že bez správneho licencovania 

je tento základ ohrozený a môže poškodiť celý 

podnik. 

Tento sprievodca licencovaním softvéru 

je určený pre malé a stredné podniky 

s počtom počítačov do 250. Dozviete sa v ňom 

o výhodách, ktoré váš podnik získa vďaka 

originálnym licenciám, vrátane úspory 

nákladov. Nadobudnete pocit lepšej 

informovanosti o možnostiach licencovania 

softvéru a získate istotu pri vykonávaní 

správnych rozhodnutí týkajúcich sa licencií 

vo vašom špecifickom podnikovom prostredí. 
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ČO JE SOFTVÉROVÁ LICENCIA?

Vedeli ste, že nie ste vlastníkmi softvéru, ktorý si kúpite?  
V skutočnosti len platíte dodávateľovi za licenciu na jeho 
používanie. V licencii je určené, čo môžete so softvérom 
robiť, kam ho môžete nainštalovať a dokonca aj ako dlho 
ho môžete používať.  Softvér je duševným vlastníctvom, 
ktoré sa musí chrániť a za ktoré sa musí zaplatiť. 

Je dôležité, akým spôsobom sa rozhodnete softvér 
zakúpiť. Vďaka správnemu rozhodnutiu o licenčnom 
softvéri môžete nielen ušetriť peniaze, ale aj zvýšiť svoju 
technologickú hodnotu a odstrániť celkové riziká. 

PREČO MAŤ SPRÁVNE LICENCIE?

Prečo sa zaťažovať legálnou licenciou, keď sa zdá, 
že softvér funguje aj bez nej?

Byť vlastníkom legálnych licencií nie je len správne 
a vhodné aj z právneho hľadiska, ale aj veľmi dôležité. 
S legálnymi licenciami vás nečakajú nepríjemné 
prekvapenia, ktoré by mohli poškodiť vaše podnikanie. 
Spoločnosť Microsoft a jej autorizovaní partneri plne 
podporujú licencovaný softvér, ktorý ponúka lepšie 
možnosti a jednoduchú integráciu s najširším okruhom 
hardvéru, softvéru a služieb. Môžete si byť tak istí, že 
máte vždy prístup k najnovším funkciám produktov, 
aktualizáciám zabezpečenia, podpore a priebežným 
vylepšeniam, vďaka čomu budú vaše počítače podávať 
najlepšie výkony.

Predtým, ako sa podrobne pozrieme na jednotlivé typy možností licencovania, je potrebné 
porozumieť základom licencovania softvéru. Celá problematika tak bude neskôr omnoho 
jasnejšia.

POCHOPENIE ZÁKLADOV

Jazdili by ste v aute bez funkčnej 
prístrojovej dosky?
Prevádzkovanie podniku bez správneho licencovania je možné prirovnať k jazde v aute bez funkčnej 
prístrojovej dosky. Neviete, ako rýchlo idete, či máte dosť benzínu alebo či sa nevyskytlo určité 
bezpečnostné varovanie. V určitom bode tak pravdepodobne dostanete pokutu, náhle zostanete 
stáť alebo havarujete. 
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LÍZING ALEBO PRIAMY NÁKUP
Výhody
Flexibilita a výhody sú najhlavnejšími faktormi, ktoré 
odlišujú priamy nákup softvéru od jeho lízingu.

Priamy nákup softvéru znamená, že platíte za každú 
licenciu pre nový počítač. S multilicenčnou zmluvou 
Open Value Subscription (OVS) môžete prepínať a meniť, 
zväčšovať a zmenšovať, prostredie podľa neustále sa 
meniacich potrieb svojho podniku. Ak napríklad začínate 
podnikať s 10 počítačmi a počas roka rozšírite podnikanie 
na 20 počítačov, avšak začiatkom druhého roka sa vám 
zníži počet počítačov na 15, začiatkom druhého roka 
platíte len za 15 počítačov.   

JE PRE VÁS ZMLUVA Open Value 
Subscription (OVS) VHODNÁ?
Nasleduje jednoduchý spôsob, ktorý vám pomôže 
rýchlo zhodnotiť, či je multilicenčná zmluva Open Value 
Subscription (OVS) pre vaše podnikanie výhodná. 
Je pre vás dôležité: 

1 - cash flow?

2 - používanie moderných IT technólogií?

3 - neplatiť za nepoužívané licencie (napr. pri znížení počtu zamestnancov)?

4 - mať istotu správneho zalicencovania softvéru?

5 - mať pevne dané náklady v priebehu celého roka?

6 - jednoduchú správu licencií? 

7 - mať možnosť v budúcnosti prejsť na iný licenčný program?

8
- mať na každom počítači rovnakú verziu softvéru bez komplikácií 

s kompatibilitou?
 
Odpoveď ÁNO na aspoň 3 z uvedených otázok znamená, 
že Open Value Subscription (OVS) môže byť pre vás vhodný 
program. Obráťte se na jedného z partnerov spoločnosti 
Microsoft a získajte viac informácií.
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Výber správneho smerovania vašej organizácie nie je až taký 
zložitý, ako si možno myslíte. Stačí uplatniť prístup po krokoch. 
Autorizovaní partneri spoločnosti Microsoft sú pripravení 
oboznámiť vás s každou dôležitou podrobnosťou tak, aby ste 
mohli urobiť správne rozhodnutie. 
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VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Je dôležité pochopiť, čo je a čo nie je legálne. Často 
sa vyskytujú tieto nelegálne situácie:

• načítanie rovnakej kópie softvéru zakúpeného 
v originálnom balení na viac počítačov (načítavanie 
na pevný disk),

• preberanie softvéru z Internetu z pochybných 
neoprávnených webových lokalít,

• inštalácia softvéru z kópie originálneho disku CD,
• chýbajúci Certifikát pravosti v počítači,
• softvér dodávaný s inými produktmi, než s ktorými 

má byť dodávaný,
• webové lokality aukcií,
• e-mailové správy nevyžiadanej pošty,
• zmluvy z iných oblastí,
• súbory prevzaté z inej lokality než microsoft.com,
• pouliční predajcovia.

ĎALŠIE OTÁZKY
Ak nepoznáte stav aktuálnosti licencií vašej 
spoločnosti, obráťte sa na autorizovaných partnerov 
spoločnosti Microsoft a požiadajte o licenčný audit 
- Software Asset Management (SAM). Oprávnený 
a kvalifikovaný partner vám pomôže určiť, čo je potrebné 
vykonať, aby bola vaša spoločnosť v úplnom súlade 
so zákonmi a predpismi. Táto služba je nezáväzná.

Ak sa počet licencií spoločnosti Microsoft, ktoré vlastní vaša 
spoločnosť, vyhodnotí ako nedostatočný, postupne sa vám 
zobrazia rôzne možnosti ďalšieho postupu a podľa potreby 
aj ďalšie rady. 

Získate tak dobrý prehľad o možnostiach, ktoré vám môže 
ponúknuť partner spoločnosti Microsoft. Využijete to 
pri prijímaní dôležitých podnikových rozhodnutí.
 

ZAČÍNAME
Ak chcete pre svoju spoločnosť vybrať optimálny 
licenčný program, musíte najskôr pochopiť hlavné 
zásady multilicenčných zmlúv. Najdôležitejšie veci, ktoré 
je potrebné zvážiť sú:

• veľkosť a typ organizácie,
• produkty, ku ktorým chcete získať licenciu,
• spôsob, akým chcete používať tieto produkty.

To, aký spôsob licencovania softvéru vyberiete, sa môže 
odraziť na atraktívnych cenách, vopred predikovateľných 
nákladoch a množstve výhod prinášajúcich pridanú 
hodnotu. Používanie správnych licencií prinesie vašej 
organizácii jednoduchosť, dostupnosť, flexibilitu 
a hodnotu. 

VAŠE MOŽNOSTI
Licenčné programy spoločnosti Microsoft 
sa delia na tri základné typy:

LICENCIA OEM: Pri kúpe nového počítača je 
predinštalovaný originálny softvér spoločnosti 
Microsoft. Licencia, ktorú takto získate, sa volá OEM. 
Nezabudnite, že počas existencie nainštalovaného 
softvéru sa môžu vyskytnúť náklady na jeho správu. 
Licencie OEM vznikajú a zanikajú v počítači, v ktorom sú 
a boli pôvodne nainštalované, preto sa viažu na počítač 
a nie na používateľa. Tieto licencie nemožno pri výmene 
počítača premiestňovať ani prenášať na iný počítač.

LICENCIA FPP: Krabicový softvér (FPP) je balík produktu, 
ktorý môžete zakúpiť online alebo v maloobchodnej 
predajni. Krabicový softvér produktu je najvhodnejší, ak 
potrebujete originálny softvér spoločnosti Microsoft pre 
jeden až štyri počítače.

MULTILICENCIA: Multilicencia (Volume License), 
vhodná pre 5 a viac  počítačov, sa prispôsobí vašim 
požiadavkám. Partner so znalosťou multilicencií 
vám pomôže s výberom správnej licencie pre vašu 
organizáciu.
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VÝBER METÓDY LICENCOVANIA
Multilicencie sú dostupné rôznymi spôsobmi. 
PREDPLATNÉ OPEN VALUE SUBSCRIPTION
Získajte výhody predplatného Open Value Subscription, ako 
sú nízke počiatočné náklady a možnosť zohľadnenia zmeny 
počtu počítačov zvýšením alebo znížením počtu licencií raz 
ročne. Táto zmluva umožňuje prenájom licencie na stanovené 
obdobie. Po skončení daného obdobia je zmluvu možné 
obnoviť a aj naďalej spĺňať podmienky. Predplatením licencií 
softvéru prostredníctvom multilicenčnej zmluvy máte možnosť 
získať finančné výhody, pretože tieto náklady môžu byť 
považované za prevádzkové, pri ktorých nemusíte platiť daň.
LICENCIA OPEN VALUE LICENCE
Program Open Value umožňuje počas troch rokov platiť 
vopred známy ročný poplatok a udržiavať štandardizovanú 
infraštruktúru IT. Licencujete všetky počítače v spoločnosti 
(minimálne 5 počítačov) a inovujete ich kedykoľvek, programom 
Software Assurance teda maximalizujete svoje investície. 
Inovovať môžete kedykoľvek, nie je potrebné sledovať nové 
verzie alebo uzatvárať nové zmluvy.  Licenciu vlastníte na dobu 
neurčitú bez ohľadu na to, či ju obnovíte alebo nie. 
LICENCIA OPEN LICENCE
Ide o program na základnej úrovni, ktorý zadaním 
počiatočnej objednávky minimálne piatich licencií alebo 
jednej serverovej licencie umožňuje úsporu z odporúčaných 
maloobchodných cien.  Každá dvojica licencie (L) a programu 
Software Assurance (SA) zadaná v programe Open Value sa 
z hľadiska minimálnej počiatočnej objednávky piatich licencií 
(L + SA) počíta ako jedna licencia.  Programu Open Value sa 
môžete zúčastniť aj obnovením krytia programu Software 
Assurance (SA) nadobudnutého prostredníctvom ľubovoľného 
multilicenčného programu spoločnosti Microsoft. Počiatočná 
platba je splatná pri objednávke a zostatok rozdelený 
na rovnaké čiastky je potrebné zaplatiť na začiatku druhého 
a tretieho roka trvania platnosti zmluvy. Licenciu vlastníte 
na dobu neurčitú bez ohľadu na to, či ju obnovíte alebo nie.
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3 DOBRÉ DÔVODY NA ZVÁŽENIE 
ZMLUVY Open Value Subscription (OVS)

Multilicencie (Volume Licensing) sú ako slnečnice, ktoré sa aktívne otáčajú za slnkom, 

čím maximálne zvyšujú svoje možnosti fotosyntézy. Multilicencie sa podobne prispôsobujú 

meniacim sa podnikateľským potrebám a tým 1. zvyšujú technologickú hodnotu, 2. 
znižujú celkové riziká a 3. znižujú náklady.
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Veľké šetrenie pri spustení
Od spoločnosti Microsoft získate 
prístup na BEZPLATNÚ lokalitu na 
obnovenie poškodených súborov, 
takže nebudete musieť platiť 
za ďalší server slúžiaci na obnovenie 
poškodených súborov. Táto služba 
vám výrazne zníži náklady. 

Hodnotná podpora
So zmluvou OVS získate jeden hovor 
ročne ako aj neobmedzenú podporu 
online, teda podporu pomocou 

okamžitých správ. Váš IT pracovník 
získa tiež jedno prihlásenie 
na odber licencií služieb TechNet 
Plus Direct, vďaka ktorému môže 
získať skúšobné verzie softvéru 
spoločnosti Microsoft a ďalšie 
technické nástroje a prostriedky.

Prístup k školeniu
Jednou z mnohých výhod, ktoré 
máte k dispozícii vďaka zmluve OVS, 
sú ročne dva dni BEZPLATNÉHO 
školenia. 

Práva k ďalšej verzii 
Pomocou práv k novej verzii 
softvéru sa znížia náklady 
spojené s nadobudnutím softvéru 
a zjednoduší proces obstarávania 
a odhad. Vďaka tomu budú 
investície vašej organizácie počas 
inovácií softvéru na najnovšiu 
verziu chránené.

Predplatným OVS sa zvýši technologická hodnota prostredníctvom
programu SOFTWARE ASSURANCE
Programom Software Assurance získate skutočnú technologickú hodnotu. Predplatné vás oprávňuje získať množstvo výhod, ktoré 
sa vypočítavajú na základe množstva a typu produktov zakúpených v rámci konkrétnej zmluvy. Stručný prehľad:

Žiadne technologické riziká
Vďaka predplatnému OVS 
s programom Software Assurance 
máte istotu, že je všetko v súlade 
s požiadavkami. Podnik bude 
odolnejší voči malvéru a vírusom. 
Odpadne aj riziko chýbajúcej 
implementácie správnych procesov 
a procedúr na správu nasadeného 
softvéru.
Práva na mobilitu
Program Software Assurance 
poskytuje právo inštalácie licencie 
na prenosový počítač (napr. 
notebook) alebo iného mobilného 
zariadenia bez ďalších poplatkov. 

Výhody programu Software 
Assurance
Výhody licencií na domáce 
použitie využijú najmä zamestnanci 
pracujúci na diaľku. Môžu pracovať 
v podobnom prostredí, na ktoré sú 
zvyknutí v kancelárii, a zostávajú 
zachované aj zabezpečenia 
a pravidlá spoločnosti. 
E-Learning
Výhody získa aj personálne 
oddelenie, ktoré môže využiť 
vzdelávanie e-learning.  
 
 
 

Výhody pri nasadzovaní
Manuálne nasadenie softvéru 
v celej organizácii je časovo 
náročné. Čas sú peniaze, tento 
proces je drahý a vyžaduje veľa 
zdrojov. Pripravte sa na efektívne 
a úspešné nasadenie a využite 
komplexné služby kvalifikovaných 
partnerov v oblasti nasadzovania 
a implementácie nasadenia 
pomocou obrazu predlohy (vytvorí 
sa jeden obraz počítača, ktorý 
sa automaticky použije vo všetkých 
počítačoch).

SERVER

POČÍTAČ



11

ĽUDSKÉ ZDROJE
Vyhodnoťte svoje interné náklady na technológie 
IT. Náklady na licenciu na softvér zahŕňajú okrem 
ceny samotnej licencie aj náklady na personál, ktorý 
sa bude starať o údržbu danej licencie. Predplatné 
OVS napríklad umožňuje centrálne automatické 
štandardizované nasadenie v počítačoch. Každý 
používateľ získa ten istý softvér, nakonfigurovaný 
podobným a zabezpečeným spôsobom. Potreba 
technického personálu na údržbu priemerného 
počítača sa tak počas životného cyklu počítača zníži 
asi trojnásobne. Manuálne zásahy vyžadujú vyššie 
náklady na ľudské zdroje.

SÚVAHA
Chcete mať náklady na licencie zahrnuté v súvahe 
alebo vo výkaze ziskov a strát? Licencovanie 
prostredníctvom predplatného OVS umožňuje 
uvádzať tieto náklady ako PREVÁDZKOVÉ 
NÁKLADY. 

MOŽNOSTI SPRÁVY
Štandardizácia technológií umožňuje zníženie 
celkových nákladov na technológie IT, a tým 
aj zníženie množstva dotazov na technickú podporu 
zo strany používateľov.

VŠETKY SPRÁVNE NÁSTROJE
Vďaka licencii Professional Desktop Platform získate 
nasledujúce produkty:

• balík Office 2010,
• inováciu na systém® Windows 7,
• licenciu Core CAL (licenciu na klientsky prístup), 

ktorá obsahuje
• možnosť pripojenia k serveru Exchange Server,
• možnosť pripojenia k serveru Windows Server,
• možnosť pripojenia k serveru SharePoint® 

Portal server,
• server System Center Configuration Manager 

(SCCM).

PREDPLATNÉ OVS UMOŽŇUJE ZNÍŽENIE NÁKLADOV 
POMOCOU
ZJEDNODUŠENIA SYSTÉMOV A PROCESOV
Spôsob vedenia podniku závisí vo veľkej miere od požadovaných nákladov. Počas zvažovania výhod 
predplatného OVS získate dobrý prehľad o tom, ako licencie ovplyvňujú ostatné oblasti infraštruktúry, 
ktoré majú vplyv na úsporu nákladov.

Pomocou predplatného OVS sa zníži
TECHNOLOGICKÉ A PODNIKOVÉ RIZIKO
Existujú dva typy rizík, ktoré je potrebné brať do úvahy: technologické riziko a podnikové riziko. Technologické 
riziko súvisí s kompromismi v infraštruktúre IT a podnikové riziko sa vzťahuje na poškodenie dobrého 
mena.  Ak chcete v celom podniku zabezpečiť dodržiavanie zákonných požiadaviek, potrebujete mať určitú 
infraštruktúru. Pomocou predplatného OVS je tento proces jednoduchý a bezproblémový. 

Nemusíte sa spoliehať na svojich IT pracovníkov, ktorí majú infraštruktúru spravovať. Keď viete, že ste dobre 
chránení pred vírusmi, môžete si oddýchnuť. 
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Office 2010 
Vydania balíka Office Standard a Professional stoja pri kúpe prostredníctvom zmluvy VL rovnakú sumu. Vo verzii 
Professional získate viac aplikácií, je teda výhodné zakúpiť toto rozšírené vydanie. Okrem toho získate aj 50 percentnú 
zľavu na licencie* počas prvého roka. Všetky výhody balíka Office 2010 Professional si môžete vychutnať za menej ako 
0,2 EUR na používateľa a deň. Licenciou balíka Office 2010 Professional zakúpenou prostredníctvom zmluvy OVS môžete 
ušetriť 17 percent.

Windows 7 
Aký vplyv by mala krádež niektorého z prenosných počítačov (napr. notebook) na váš podnik? Nakoľko dôležité sú vaše 
podnikové údaje? Zničilo by zneužitie vašich údajov osobou s nekalými úmyslami dobrý obraz alebo výsledky vášho podniku? 
Nasadením šifrovania Windows BitLocker® môžete ochrániť všetky údaje. Dodáva sa len so systémami Windows 7 Enterprise 
a Ultimate zakúpenými prostredníctvom multilicenčnej zmluvy.

*Pre oprávňujúce licencie zakúpené prostredníctvom zmluvy OVS

Porovnanie nákladov za 3 roky

Niekoľko myšlienok na záver...
Teraz už pravdepodobne máte viac informácií o ponuke multilicencií. Určite vás napadá otázka: Koľko to celé bude stáť?

Vďaka predplatnému OVS môžete počas troch rokov ušetriť
Vďaka predplatnému Open Value Subscription môžete ušetriť až 30 percent nákladov, ak využijete výhodu riešenia Pro 
Desktop. Prezrite si nižšie uvedený obrázok zobrazujúci úspory, ktoré môžete dosiahnuť pomocou predplatného OVS.

OVS alebo Open License (Open L)
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Office a Windows za cenu jednej šálky kávy

Informujte sa ešte dnes... 
Poskytneme vám kontakt na autorizovaného predajcu spoločnosti Microsoft, aby ste získali ďalšie 
informácie o výhodách, ktoré môžu multilicencie priniesť vášmu podniku. 

Riešenia pre malé a stredné podniky: www.microsoft.sk/mojafirma 
Oficiálny katalóg partnerov a riešení: www.katalogpartnerov.sk
Všetko o multilicenciách: www.microsoft.com/slovakia/licencie 

CAL Suites

Získajte toto všetko ešte 
za menej, ako stojí jedna 

šálka kávy denne.
Obráťte sa na svojho predajcu
a žiadajte riešenie ProDesktop
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SLOVNÍK
Licencia na softvér Povolenie na používanie softvéru v rámci konkrétnych parametrov z hľadiska spôsobu a dĺžky používania.

Certifikát COA Certifikát pravosti

Software Asset Management (SAM)

Licenčný audit. Bezplatné, nezáväzné hodnotenie autorizovaného a kvalifikovaného partnera spoločnosti 

Microsoft, pomocou ktorého sa určí, čo organizácia potrebuje, aby jej softvér spĺňal všetky požiadavky 

a bol legálny. 

OEM (Original equipment 

manufacturer) licencia

Originálny softvér spoločnosti Microsoft vopred nainštalovaný v novom počítači.

FPP (Full Packaged Product) licencia
Krabicový softvér. Maloobchodné balenie, ktoré je možné zakúpiť online alebo v maloobchodnej predajni.

Multilicencia (Volume Licence – VL) Licencia určená minimálne pre 5 počítačov dostupná vo forme predplatného Open Value Subscription, 

licencie Open Value Licence alebo licencie Open Licence.

Open Value Subscription (OVS) Licencia prenajímaná na určitý čas s možnosťou obnovenia na konci stanoveného termínu.

Licencia Open Value Licence Licencia na všetky počítače v organizácii vrátane inovácií / upgrade-u. Platí sa prostredníctvom ročného 

poplatku počas troch rokov, vlastníctvo je na neurčito.

Licencia Open Licence Objednávka minimálne 5 licencií, ktorá sa platí na 2 roky.

Software Assurance (SA) Program, ktorý predplatiteľom poskytuje výhody ako napríklad prístup na bezplatnú lokalitu na obnovenie 

poškodených súborov, právo na upgrade, beplatné školenia zamestnancov a mnoho ďalších (viac na str. 10).

Technologické riziko Ohrozenia infraštruktúry IT v podniku.

Licencia Core CAL  Licencia na klientsky prístup, ktorá obsahuje možnosť pripojenia k serverom Exchange Server, Windows 

Server, SharePoint Portal Server a System Center Configuration Manager (SCCM).

SCCM Server System Center Configuration Manager umožňuje správu fyzických alebo virtuálnych prostredí IT 

vo veľkých a stredne veľkých podnikoch.

Nasadenie pomocou obrazu 

predlohy
Vytvorenie jedného obrazu počítača, ktorý sa automaticky použije vo všetkých počítačoch.

Podnikové riziko Poškodenie dobrého mena podniku.
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Ďalšie informácie o produktoch a riešeniach spoločnosti Microsoft sa nachádzajú na stránke

www.microsoft.sk/mojafirma
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