
 
 
 
 
 
 

 

Referenčná príručka o multilicenciách 

Microsoft Office 



Úvod 
 

Táto príručka pomáha zákazníkom porozumieť licenciám najnovších balíkov Microsoft Office prostredníctvom 

multilicenčných programov spoločnosti Microsoft. 
 

Slúži na informačné účely a nenahrádza dokumentáciu týkajúcu sa licencií balíkov Microsoft Office ani neobmedzuje 

jej platnosť. Špecifické licenčné podmienky sú v prípade jednotlivých produktov definované v licenčných 

podmienkach maloobchodných verzií softvéru, v multilicenčnej zmluve spoločnosti Microsoft, prostredníctvom 

ktorej boli získané, a v dokumente so zoznamom multilicenčných produktov spoločnosti Microsoft, ako aj v právach 

na používanie multilicenčných produktov spoločnosti Microsoft. 
 

Ďalšie informácie vrátane najnovšej verzie príručky nájdete na webovej lokalite týkajúcej sa licencií spoločnosti 

Microsoft  

www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx. 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
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Súhrn 
 

Referenčná príručka o multilicenciách pre balík Microsoft Office poskytuje prehľad základných ponúkaných produktov, 

licenčných modelov a migrácie prostredníctvom programu Microsoft Software Assurance. 

 
Prehľad produktov balíka Microsoft Office 

 

Microsoft Office poskytuje prístup k obľúbeným aplikáciám balíka Office, e-mailu, kalendáru, videokonferenciám vo 

vysokom rozlíšení a k väčšine najnovších formátov dokumentov.* Microsoft ponúka rôzne druhy balíkov Microsoft Office, 

aby ste si mohli vybrať ten, ktorý vyhovuje vašim jedinečným potrebám. 
 

V rámci najnovšieho vydania balíkov Microsoft Office dostupných prostredníctvom multilicenčných programov sa nachádza: 
 

 Microsoft Office 2013 Standard 
 

 Microsoft Office 2013 Professional Plus 
 

Balíky Microsoft Office dostupné v maloobchodoch a u výrobcov OEM: 
 

 Microsoft Office 2013 pre študentov a domácnosti 
 

 Microsoft Office 2013 pre podnikateľov 
 

 Microsoft Office 2013 Professional 
 

Zákazníci nakupujúci v maloobchodoch a u predajcov si môžu zakúpiť licencie balíka Office a aktivovať ho v nových 

počítačoch s vopred nainštalovanými médiami balíka Office prostredníctvom karty s kódom Product Key. Karta s kódom 

Product Key je dostupná s balíkom Office 2013 pre študentov a domácnosti, Office 2013 pre podnikateľov a Office 2013 

Professional. 

 
Multilicencie balíka Microsoft Office od spoločnosti Microsoft 

 

Zákazníkom multilicenčných programov spoločnosti Microsoft poskytuje Office v rámci každej ponuky produktov zvýšenie 

podnikovej hodnoty spolu s novými inovatívnymi integrovanými možnosťami aplikácií Microsoft Office Web App.* 

Prostredníctvom programu Software Assurance môžete jednoducho migrovať do balíka Office a využívať školenia, 

plánovanie nasadzovania, technickú podporu či ďalšie výhody a využiť tak softvér naplno. 
 

*Vyžaduje sa vhodné zariadenie, pripojenie na internet a podporovaný webový prehliadač Windows Internet Explorer, Firefox, Chrome 

alebo Safari. Niektoré zariadenia a funkcie si vyžadujú nákup samostatných licencií. 
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Ponuky multilicencií pre najnovší balík Microsoft Office 
 

Balíky Microsoft Office pomáhajú zvyšovať produktivitu podniku prostredníctvom všetkých zariadení. Zákazníci 

multilicenčných programov môžu využívať nové spôsoby spolupráce, ktoré poskytuje balík Microsoft Office, čo uľahčí 

podporu flexibilných pracovných postupov. 
 

Každý balík Office dostupný prostredníctvom multilicencií obsahuje: 
 
 

 
Microsoft Word 

 
Microsoft Excel – tabuľkový softvér 

 
Microsoft PowerPoint – program na vytváranie grafických prezentácií  

Microsoft Outlook – program na odosielanie správ a spoluprácu  

Microsoft OneNote – program na zapisovanie poznámok 

Microsoft Publisher 

 
Aplikácie Microsoft Office Web Apps 

 
Práva na komerčné využitie balíka Office 2013 RT 

pre študentov a domácnosti NOVÉ! 

 
Funkcie integrácie podnikových serverov 

 
Microsoft InfoPath – program na zhromažďovanie 

informácií 

 
Microsoft Lync Server – komunikačný softvér 

 
Microsoft Access – databázový softvér 

Office 2013 Professional Plus Office 2013 Standard 

 
 

Všetky licencie balíka Office získané prostredníctvom multilicencie obsahujú aplikácie Office Web Apps a práva na komerčné 

využitie balíka Office 2013 RT pre študentov a domácnosti dostupné primárnemu používateľovi zariadenia s licenciou. Tieto 

programy a online doplnkové aplikácie umožňujú lepšie spravovanie osobných informácií a spoluprácu na dokumentoch  

a projektoch. 
 

Office 2013 Professional Plus ponúka kompletnú súpravu nástrojov pre jednotlivcov aj tímy a poskytuje používateľom 

prepojenia na kľúčové pracovné procesy. Vylepšené funkcie integrácie podnikových serverov poskytujú možnosť okamžitej 

integrácie vďaka serverovým riešeniam Microsoft Business Productivity vrátane serverov Microsoft SharePoint Server 2013, 

Microsoft Exchange Server 2013 a Microsoft Lync Server 2013. Vytvárajú tak nové možnosti spolupráce v rámci podniku aj 

mimo neho, možnosti efektívnejšej správy obsahu a zjednodušenia každodenných podnikových procesov. Office Professional 

Plus je skvelou voľbou v prípade, že: 
 

 potrebujete chrániť svoje duševné vlastníctvo, 
 

 potrebujete vytvárať formuláre, 
 

 chcete spravovať tok obsahu a prístup k nemu v rámci organizácie, 
 

 rôzne tímy pracujú na projektoch spoločne na odlišných miestach, 
 

 potrebujete centrálne umiestnenie na informácie, ako sú napríklad poznámky. 
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Office 2013 Standard poskytuje komplexnú súpravu nástrojov na individuálnu prácu vrátane nástrojov potrebných na 

rýchle a jednoduché vytváranie pôsobivých dokumentov, tabuliek a prezentácií a na spravovanie e-mailov. Office 2013 

Standard je vhodný v prípade, že: 
 

 Chcete základný počítačový balík na vytváranie dokumentov, prezentácií a sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa 

marketingu a predaja, na prehľad o financiách alebo inventári, na analýzu údajov s cieľom získať prehľad o podniku. 
 

 Potrebujete komunikovať s ostatnými používateľmi v rámci spoločnosti aj mimo nej a s obchodnými partnermi. 
 

 Hľadáte cenovo dostupný balík s užitočnými funkciami. 

 
Licencie s prestupom na vyššiu verziu 

Ak máte aktivovaný program Software Assurance pre Office, môžete Office 2013 Standard inovovať na verziu Office 2013 

Professional Plus pomocou licencie s prestupom na vyššiu verziu. Ďalšie informácie o licenciách s prestupom na vyššiu verziu 

nájdete v stručnom popise multilicencií. 
 

 

Migrácia prostredníctvom programu Microsoft Software Assurance 
 

Zákazníci s multilicenciami pre balík Office 2010 Professional Plus s aktivovaným krytím Software Assurance v čase 

dostupnosti balíka Office sú oprávnení používať Office 2013 Professional Plus. Zákazníci, ktorí používajú Office Standard 

2010 s aktivovaným krytím Software Assurance v čase dostupnosti balíka Office, sú oprávnení používať Office 2013 

Standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office Professional Plus 2010  Office 2013 Professional Plus 
 
 

Office Standard 2010 
 

Office 2013 Standard 

 
 

Možnosti migrácie s programom Software Assurance 

 
 
 
 

Aplikácie Microsoft Office Web Apps v balíku Office 
 

Aplikácie Office Web Apps zahŕňajú Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App a OneNote Web App. 
 

Aplikácie Office Web Apps nie sú náhradou balíka Office 2013, ale poskytujú štandardné nástroje spoločnosti Microsoft na 

zabezpečenie produktivity kdekoľvek prostredníctvom webu na zdieľanie a spoluprácu cez prehliadač.
1
 Najplnohodnotnejším 

riešením pre zamestnancov v kanceláriách zostáva balík Office Professional Plus so súpravou serverových riešení Business 

Productivity. Office 2013 a Office Web Apps spájajú produktivitu počítačových aplikácií a potenciál spolupráce cez web. 

Vďaka tomu je možné používať Office v počítačoch, mobilných zariadeniach a prehliadačoch. Zatiaľ čo klientske aplikácie 

Office 2013 poskytujú všetky analytické nástroje, ako aj nástroje na vytváranie obsahu a návrhov, Office Web Apps umožňujú 

získavať prístup k väčšine obsahu vytvoreného v plnohodnotných klientoch, zobrazovať ho a zdieľať a spolupracovať na ňom 

s ostatnými používateľmi, aj keď Office nie je dostupný. 

 

Licencia s aktivovaným programom 

Software Assurance pre: 

 

Oprávnenie používať: 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/stepup-license.aspx
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Licencie aplikácií Office Web Apps 
 

Prostredníctvom najnovšieho balíka Microsoft Office má každý používateľ prístup s možnosťou zobrazenia dokumentov 

aplikácií Office Web Apps. Ak chcete upravovať dokumenty aplikácií Office Web Apps, potrebujete na to licenciu balíka Office 

získanú prostredníctvom multilicencií. Tieto práva nie sú súčasťou programu Software Assurance. Primárny používateľ
2 

zariadenia s licenciou balíka Office môže upravovať dokumenty v aplikáciách Office Web Apps pomocou akéhokoľvek 

zariadenia vrátane tých, ktoré licenciu balíka Office nemajú. Externí používatelia
3 
nepotrebujú na zobrazovanie a úpravu 

dokumentov v aplikáciách Office Web Apps licenciu balíka Office. 
 

Hlavné závislosti 
 

Server Office Web Apps Server je odteraz dostupný ako samostatný server umožňujúci zobrazovanie súborov balíka Office 

prostredníctvom prehliadača v rámci súkromnej siete. Lokálne nasadenie a nastavenie sa odteraz spravuje nezávisle od služby 

SharePoint, čo umožňuje integráciu a zobrazovanie súborov hosťovaných v službe Exchange, SharePoint, programe Lync, 

podnikových aplikáciách a zdieľaných súboroch. Pri integrácii prostredníctvom služby SharePoint 2013 môžu používatelia  

s príslušnou licenciou upravovať aj súbory balíka Office prostredníctvom servera Office Web Apps Server. 
 

1
Vyžaduje sa vhodné zariadenie, pripojenie na internet a podporovaný prehliadač Internet Explorer, Firefox, Chrome alebo Safari. Niektoré 

zariadenia a funkcie si vyžadujú nákup samostatných licencií. 

2
Primárny používateľ je používateľ, ktorý používa zariadenie s licenciou viac než 50 percent času v rámci 90-dňového obdobia. 

3
Externí používatelia sú používatelia, ktorí nie sú vašimi zamestnancami alebo zamestnancami vašich sesterských spoločností a nie sú 

lokálnymi dodávateľmi či zástupcami vašej spoločnosti ani vašich sesterských spoločností. 

 

Licencie balíka Microsoft Office 2013 RT pre študentov a 

domácnosti na komerčné využitie 
 

Microsoft Office je možné spoľahlivo využívať v rôznych zariadeniach. Tablety s operačným systémom Windows 8 RT  

a so softvérovou a dotykovou platformou Surface majú vopred nainštalovaný softvér Office 2013 RT pre študentov  

a domácnosti na nekomerčné využitie. 
 

Ak ste primárnym používateľom zariadenia s licenciou balíka Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard, 

môžete Office 2013 RT pre študentov a domácnosti využívať na komerčné účely. Primárny používateľ zariadenia s licenciou 

balíka Office for Mac 2011 Standard je oprávnený komerčne využívať Office 2013 RT pre študentov a domácnosti. Túto 

výhodu môžete využívať aj bez aktivovaného programu Software Assurance pre Office. Môžete si tiež zakúpiť trvalé licencie  

s oprávneniami na komerčné využitie balíka Office 2013 RT pre študentov a domácnosti pre jednotlivé zariadenia 

prostredníctvom licenčných programov Microsoft Open License alebo Microsoft Select Plus. Ak tablet s operačným systémom 

Windows RT alebo softvérom Surface používate na prístup k balíku Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard 

nainštalovanému vzdialene v dátovom centre, je potrebné, aby dané zariadenie s operačným systémom Windows RT alebo 

softvérom Surface malo licenciu príslušného balíka Office. 
 
 

Licencie balíka Office na použitie s funkciou Windows To Go 
 

Prostredníctvom funkcie Windows To Go môžete v organizácii používať systém Windows 8 a najnovší balík Microsoft 

Office vo všetkých zariadeniach. Office nainštalovaný na USB kľúči s funkciou Windows To Go môžete využívať  

v pracovných zariadeniach s licenciou v prípade nasledovných produktov: 
 

 Windows 8 s programom Software Assurance v prípade systému Windows alebo odberovej licencie na prístup k virtuálnej 

pracovnej ploche systému Windows 
 

 Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard 
 

Používatelia tak môžu v rámci spoločnosti používať USB kľúče na spúšťanie balíka Office v akomkoľvek zariadení s licenciou. 

Ak je aktivovaný program Software Assurance v prípade licencie balíka Office, primárny používateľ zariadenia s licenciou 

môže používať USB kľúč na spustenie balíka Office v zariadeniach mimo pracoviska vďaka výhodám práv na zdieľanie 

nastavení v rámci balíka Office 
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Vylepšená integrácia serverov prostredníctvom balíka Office 
 

Prostredníctvom najnovšieho balíka Microsoft Office možno obľúbené používateľské prostredie balíka Office rozšíriť  

o možnosti serverov a zlepšiť tak pripájanie, komunikáciu, spoluprácu a produktivitu používateľov. 
 

Office 2013 Professional Plus poskytuje vylepšené možnosti používania vďaka podnikovým funkciám. Používatelia balíka 

Office 2013 Standard síce majú k týmto funkciám prístup, no často je menej integrovaný. Používatelia vydania Standard 

napríklad môžu pracovať s knižnicami služby SharePoint cez rozhranie webového prehliadača. Balík Office 2013 Professional 

Plus je často potrebný na inicializáciu procesov alebo uplatnenie pravidiel. Všetci používatelia sa môžu zúčastňovať na 

procesoch alebo používať obsah bez ohľadu na to, ktorý balík najnovšieho vydania Office používajú. 
 

Nižšie je uvedený prehľad vylepšených funkcií integrácie serverov dostupných v najnovších balíkoch Office. 
 

Funkcia Popis Office 

Standard 

2013 

Office 2013 

Professional 

Plus 
 

Správa prístupových 

práv k informáciám 

(IRM) a možnosti 

politík 

 

Chráňte digitálne informácie pred neautorizovaným 

použitím prostredníctvom integrácie so službami 

správy prístupových práv v systéme Windows pre 

operačný systém Windows Server. 

 

 
Obmedzené

1
 

 

Kontextový prístup k 

podnikovým a 

sociálnym sieťam 

 

Získajte prehľad o spoločnosti so zameraním na 

ľudí priamo v programe Outlook. Pripojte sa tiež k 

obľúbeným sociálnymi sieťam a získajte informácie 

od zákazníkov, partnerov a potenciálnych klientov. 

 

 
Obmedzené

2
 

 

Správa integrovaného 

podnikového obsahu 

(ECM) 

 

Poskytnite zabezpečený prístup k podnikovým 

informáciám prostredníctvom integrácie so službou 

SharePoint 2013 – od integrovaných pracovných 

postupov v rámci dokumentov po inteligentné šablóny v 

metadátach dokumentov. 

 
 
 

Obmedzené
3
 

 

Publikovanie 

komplexných 

prehľadov údajov 

 

Publikujte na webe hárky s vysokou presnosťou a vytvárajte 

webové databázy so službami Excel Services a Access 

Services prostredníctvom služby SharePoint 2013. 

 

 

Obmedzené
4
 

 

Zjednotené odosielanie 

okamžitých správ, 

prítomnosť a hlasové 

správy 

 

Komunikujte s ostatnými používateľmi na rôznych miestach a v 

rôznych časových pásmach jednoducho prostredníctvom 

obľúbených nástrojov balíka Office. Integrované v programoch 

Lync a Lync Server. 

 

 

Obmedzené
5
 

 

Spravované e-mailové 

priečinky a politiky 

uchovávania údajov 

 

Používajte rôzne nástroje a funkcie, ktoré pomáhajú 

organizácii dodržiavať predpisy –  

od vytvárania prístupných dokumentov po uchovávanie údajov v e-mailoch. 
 

Integrované 

elektronické 

formuláre 

 

Vylepšite procesy zhromažďovania údajov prostredníctvom integrácie 

medzi programom InfoPath 2013 a inými kľúčovými aplikáciami a  

systémami serverovej časti. 
1
Používatelia balíka Office Standard s potrebnými právami majú prístup k obsahu IRM, ale na vytváranie ochrany dokumentov sa vyžaduje balík Office 

Professional Plus. 

2
Na integráciu so službou SharePoint sa vyžaduje balík Office Professional Plus. V balíku Office Standard je možné používať pripojenia prostredníctvom 

súpravy software development kit (SDK). 

3
Na spustenie pracovných postupov v rámci aplikácií balíka Office a niektorých úloh spojených so správou integrovaného podnikového obsahu sa vyžaduje balík 

Office Professional Plus. 

4
Používatelia balíka Office Standard si môžu prezerať obsah, ale na vytváranie dokumentov a ich publikovanie na webe sa vyžaduje balík Office Professional Plus. 

5
Na integráciu so serverom Lync Server s cieľom disponovať informáciami o prítomnosti a iniciovať konverzácie z aplikácií balíka Office sa vyžaduje 

balík Office Professional Plus. 
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Dostupnosť prostredníctvom multilicenčných programov 
 

Dostupnosť najnovších balíkov Microsoft Office sa líši podľa jednotlivých multilicenčných programov. Office 2013 Professional 

Plus je platformou poskytovanou v multilicenčných programoch so zmluvami Microsoft Enterprise (EA), Microsoft Enterprise 

Subscription (EAS), Microsoft Open Value (OV), Microsoft Open Value Subscription (OVS) a registráciou Microsoft Enrollment 

for Education Solutions (EES). Office 2013 Professional Plus je tiež k dispozícii v programoch Microsoft Select Plus a Open. 

Office 2013 Standard je k dispozícii s licenciami Select Plus a Microsoft Open License a v rámci nie celopodnikových programov 

Open Value. 

 
 

 
 

  Office 2013 Professional Plus 
 

Office 2013 Standard 

 

Open Value 
 

* 

 

** 

 

Open Value Subscription 
 

* 

 

** 

 

Open License 
 

 
 

 

 
 

 

Select Plus 
 

 
 

 

 
 

 

Zmluva Enterprise * 
 

 

Zmluva Enterprise Subscription 
 

* 
 

 

Registrácia Enrollment for Education 

Solutions 

 

* 
 

*Ponuka pre platformy a celé podniky 

**Nie celopodniková ponuka 
 

Office 2013 Professional Plus je platformou poskytovanou v rámci ponúk Professional Desktop a Enterprise Desktop v 

programoch EA, EAS a EES. 
 

Office 2013 Professional Plus je platformou poskytovanou v rámci ponúk Small Business a Professional Desktop 

v programoch OV a OVS. 
 
 

Výhody programu Software Assurance 
 

Zákazníci využívajúci multilicenčné programy s aktivovaným programom Software Assurance môžu zvýšiť svoju produktivitu 

prostredníctvom zmluvy tak, že využijú softvérové oprávnenia novej verzie a výhody nasadenia a produktivity obsiahnuté  

v programe Software Assurance. 
 

Ak máte s licenciami balíka Office aktivovaný program Software Assurance, môžete inovovať balík: 
 

 Office Professional Plus 2010 na Office 2013 Professional Plus 
 

 Office Standard 2010 na Office 2013 Standard 
 

Máte tiež prístup k výhodám programu Software Assurance: 
 

 Služba Planning Services: zjednodušuje implementáciu softvéru prostredníctvom služieb štruktúrovaného plánovania 

od partnerov spoločnosti Microsoft, ktoré sa vzťahujú na pracovnú plochu (Office a Windows) a na služby SharePoint  

 a Exchange. 
 

 Nové softvérové verzie: možnosť inovácie všetkých licencií v rámci programu Software Assurance na ich 

najnovšiu verziu. 
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 Home Use Program (HUP): zvyšuje efektivitu používateľov pracujúcich doma s rovnakým softvérom s cenovo 

dostupnou licenciou na domáce používanie. 
 

 E-Learning: pripraví používateľov na nové verzie softvéru prostredníctvom interaktívnych online školení 

vytvorených odborníkmi spoločnosti Microsoft. 
 

 Poukážky na školenia: vďaka technickým školeniam budú IT pracovníci vždy v obraze. 
 

 Viacjazyčné používateľské rozhranie (MUI): napĺňa potrebu používať v podnikových počítačoch viacero jazykov  

prostredníctvom viacjazyčného používateľského rozhrania balíka Office. 
 

 Práva na zdieľanie nastavení v rámci balíka Office: oprávňujú primárneho používateľa zariadenia s licenciou na 

prístup k balíkom Office nasadeným na sieťovom serveri alebo USB kľúči v zariadení tretej strany. Práva na zdieľanie 

nastavení v rámci balíka Office sa uplatňujú iba pri používaní mimo pracovísk sesterských spoločností. 

 
Registrácia licencií balíka Office od výrobcov OEM do programu Software Assurance 

 

Niektoré licencie balíka Office získané od výrobcu OEM môžete zaregistrovať do programu Software Assurance 

prostredníctvom programov Open License, Open Value a Select Plus v lehote 90 dní od získania licencií od výrobcu 

OEM. (Neplatí to v prípade celopodnikovej možnosti Open Value.) 
 

Získaním krytia Software Assurance v prípade kópie balíka Office od výrobcu OEM ste oprávnení používať najnovšie vydanie 

ekvivalentného softvéru balíka Office ponúkaného prostredníctvom multilicencií. Platí to v prípade všetkých aplikácií v rámci 

vydania multilicenčného programu. V nasledujúcej tabuľke je zobrazený vzťah jednotlivých verzií s multilicenciami a verzií 

produktov od výrobcov OEM pri nákupe programu Software Assurance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predinštalovaný 

na počítači (OEM) 

 
 
Zaregistrovaný do 

programu 

Software 

Assurance 
 

 

Office 2013 Professional Office 2013 Standard 
 
 
 

Možnosť migrácie pri registrácii licencie od výrobcov OEM do programu Software Assurance 
 

 
Poznámka: Office 2013 Professional od výrobcov OEM je prepojený s multilicenčným balíkom Office 2013 Standard a nie s balíkom 

Office 2013 Professional Plus. Office 2013 Professional Plus totiž obsahuje niekoľko komponentov (napríklad Lync 2013, InfoPath 2013 

a funkcie integrácie podnikových serverov), ktoré verzie balíka Office 2013 Professional od výrobcov OEM neobsahujú. 
 

Registrácia licencií od výrobcov OEM do multilicenčného programu spoločnosti Microsoft vás oprávňuje nakupovať licencie na prechod na 

vyššiu verziu. Z balíka Office 2013 Standard môžete prejsť na Office 2013 Professional Plus. 

 
 

Hromadná aktivácia 
 

Aktivácia produktu potvrdzuje, že kópia softvéru je náležite licencovaná. Všetky najnovšie balíky Office si vyžadujú 

aktiváciu produktu. 
 

Hromadná aktivácia umožňuje podnikovým zákazníkom automatizovať proces aktivácie a sprehľadniť ho. Hromadná 

aktivácia sa vzťahuje na počítače, ktoré sú zahrnuté do multilicenčného programu, a na zákazníkov používajúcich 

multilicenčné médiá. Používa sa iba ako nástroj na aktiváciu a nie je spojená s fakturáciou. 
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Aktivácia prostredníctvom služby na spravovanie kľúčov a viacnásobného aktivačného kľúča 
 

Prostredníctvom služby na spravovanie kľúčov (KMS) môžu spoločnosti aktivovať počítače prostredníctvom interne hosťovanej 

služby. Prostredníctvom viacnásobného aktivačného kľúča (MAK) je možné aktivovať počítače jednotlivo pomocou 

hosťovaných aktivačných služieb poskytovaných spoločnosťou Microsoft. Na aktiváciu počítačov vo príslušných prostrediach 

môžete používať oba typy kľúčov. 
 

Procesy aktivácie KMS a MAK sú v prípade najnovších balíkov Office v podstate rovnaké ako v prípade balíka Office 2010. 

Nový hostiteľ služby KMS pre Office však nie je podporovaný na serveri Windows Server 2003. Hostiteľ služby KMS balíka 

Office sa namiesto toho podporuje na serveri Windows Server 2008 R2, v multilicenčnom vydaní systému Windows 7,  

v multilicenčnom vydaní systému Windows 8 a na serveri Windows Server 2012. 
 

Ďalšie informácie o hromadnej aktivácii najnovšieho vydania balíka Office nájdete na lokalite TechNet. 
 

Hlavné poskytované funkcie 
 

Funkcie a výhody nového balíka Office Nasadenie aplikácii Office Web Apps a funkcie Windows To Go s cieľom  

 zaručiť flexibilné pracovné prostredie 
 

    Rýchle a plynulé fungovanie 

balíka Office vo všetkých 

zariadeniach. 
 

    Optimalizácia pre systém Windows 8 

a dotykové ovládanie. 
 

    Možnosť využívať Office 2013 RT 

pre študentov a domácnosti na 

komerčné účely. 

 

    Súčasť licencií balíkov Office 2013 Professional Plus a Office 2013 

Standard. 
 

    Aplikácie Office Web Apps rozširujú možnosti produktívneho 

použitia v počítačoch, mobilných zariadeniach a v prehliadačoch. 
 

    Možnosť nasadiť balík Office lokálne pomocou USB kľúča s 

funkciou Windows To Go. 
 

    Možnosť pracovať doma pomocou nasadenia cenovo dostupnej 

funkcie Windows To Go s programom Software Assurance pre 

Office. 
 
 

Najčastejšie otázky 
 

Ako získať licenciu na prístup k aplikáciám Office Web Apps? 

Aplikácie Office Web Apps sú zahrnuté v licenciách balíkov Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard  

a umožňujú zobrazovať súbory balíka Office prostredníctvom servera Office Web Apps Server. 
 

Sú aplikácie Office Web Apps zahrnuté do licencie balíka Office alebo sú súčasťou programu Software Assurance? 

Aplikácie Office Web Apps sú súčasťou licencií balíkov Office 2013 Standard a Office 2013 Professional Plus. Nie sú 

súčasťou programu Software Assurance. 
 

Sú aplikácie Office Web Apps pri licenciách Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard licencované 

pre jednotlivé zariadenia alebo jednotlivých používateľov? 

Balíky klientov Office sú licencované pre jednotlivé zariadenia. Primárny používateľ zariadenia oprávnený používať daný 

softvér Office má tiež prístup k online doplnkovým aplikáciám Office Web Apps z akéhokoľvek zariadenia. Primárny 

používateľ má v takýchto prípadoch vzdialený prístup prostredníctvom aplikácií Office Web Apps. 
 

Aké licencie potrebujú externí používatelia spolupracujúci s používateľmi, ktorí majú licenciu? 

Externí používatelia, ktorí chcú získať prístup na zobrazenie alebo úpravu dokumentov v aplikáciách Office Web Apps, 

nepotrebujú licenciu na nové balíky Office. Externí používatelia sú používatelia, ktorí nie sú vašimi zamestnancami alebo 

zamestnancami vašich sesterských spoločností a rovnako nie sú lokálnymi dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti či 

vašich sesterských spoločností. 
 

Potrebujú zamestnanci licenciu balíka Office 2013 Professional Plus alebo balíka Office 2013 Standard na zobrazovanie 

dokumentov v aplikáciách Office Web Apps? 

Nie. Licencie nového vydania balíka Office potrebujú iba tí zamestnanci, ktorí chcú dokumenty v aplikáciách Office Web Apps aj 

upravovať. 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj219430.aspx
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Čo obsahujú aplikácie Office Web Apps, ktoré sú súčasťou licencií balíka Office? 

Aplikácie Office Web Apps v rámci licencií balíkov Office 2013 Professional Plus a Office 2013 Standard zahŕňajú aplikácie  

Word Web App, Excel Web App, PowerPoint Web App a OneNote Web App. 
 

Môžem nainštalovať kópiu balíka Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard z USB kľúča s právami 

Windows To Go? 

Áno. Kópiu balíka Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard môžete nainštalovať na USB kľúč a používať vo 

všetkých zariadeniach s licenciou. Tieto práva platia iba pri používaní balíka Office na USB kľúči na pracovisku. Nezabudnite, 

že oprávnenie na používanie funkcie Windows To Go máte iba s aktivovaným programom Software Assurance pre Windows. 
 

Môžem používať kópiu balíka Office 2013 Professional Plus alebo Office Standard na USB kľúči mimo pracoviska? 

USB kľúč s balíkom Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard môžete mimo pracoviska používať iba vtedy, ak 

máte aktivovaný program Software Assurance pre danú licenciu balíka Office. 
 

Ako získať licenciu na balík Office 2013 RT pre študentov a domácnosti, ktorý chcem používať na tablete v práci? 

Práva na komerčné využitie balíka Office 2013 RT pre študentov a domácnosti sú súčasťou licencie Office 2013 Professional 

Plus alebo Office 2013 Standard a má ich primárny používateľ zariadenia s licenciou. Primárny používateľ zariadenia  

s licenciou balíka Office for Mac 2011 Standard je oprávnený komerčne využívať Office 2013 RT pre študentov  

a domácnosti. Túto výhodu môžete využívať aj bez aktivovaného programu Software Assurance pre Office. Môžete si tiež 

zakúpiť trvalé licencie so samostatnými oprávneniami na komerčné využitie balíka Office 2013 RT pre študentov  

a domácnosti pre jednotlivé zariadenia prostredníctvom multilicenčných zmlúv Open alebo Select Plus. 
 

Aké licencie sa vyžadujú na vzdialený prístup k balíkom Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard 

prostredníctvom tabletu so systémom Windows RT alebo softvérom Surface? 

Office 2013 Professional Plus a Office 2013 Standard majú licencie pre jednotlivé zariadenia. Vzdialený prístup ku kópiám 

balíkov Office 2013 Professional Plus alebo Office 2013 Standard nainštalovaným na serveri majú používatelia zo zariadení  

s licenciou. Tablet so systémom Windows RT alebo softvérom Surface preto potrebuje najnovšiu licenciu balíka Office 

priradenú danému zariadeniu. 
 
 

Ďalšie informácie 
 

 Licencie balíka Microsoft Office: www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx 
 

 Multilicencie spoločnosti Microsoft: www.microsoft.com/licensing 
 

 Centrum služieb pre multilicencie: www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ 
 

 Microsoft License Advisor: www.microsoft.com/licensing/mla 
 

 Hromadná aktivácia: www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx 
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http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/Default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://mla.microsoft.com/default.aspx
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