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Stručná referenčná príručka o multilicenciách 
 

Microsoft Office 
 
 
 
 

Ponuky multilicencií najnovšieho balíka Microsoft Office 
 

Balíky Microsoft Office umožňujú podnikom používať Office v rôznych zariadeniach. Microsoft Office poskytuje zákazníkom 

s multilicenciami nové spôsoby spolupráce, ktoré vyhovujú rôznym pracovným prostrediam. 
 

Každý balík Office dostupný prostredníctvom multilicencií obsahuje: 
 
 

 
Microsoft Word 

 
Microsoft Excel – tabuľkový softvér 

 
Microsoft PowerPoint – program na vytváranie  

grafických prezentácií  

Microsoft Outlook – klient 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 umožňuje používateľom 

pripojenie ku kľúčovým pracovným procesom. 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 2013 Standard poskytuje komplexnú súpravu nástrojov pre jednotlivcov vrátane nástrojov potrebných na rýchle  

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



December 2012 2 

Stručná referenčná príručka o multilicenciách balíka Microsoft 
Office 

 

 

 

Licencie s prestupom na vyššiu verziu 

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

 
 
  

 

           
 

           
 
 

Možnosti migrácie s programom Software Assurance 
 

 

Licencie aplikácií Office Web Apps 
Nový balík Microsoft Office umožňuje každému zobrazovať dokumenty v aplikáciách Office Web Apps. Na úpravu 

dokumentov v aplikáciách Office Web Apps je potrebné získať licenciu balíka Office prostredníctvom multilicencie. Tieto 

oprávnenia na používanie nie sú súčasťou programu Software Assurance. Primárny používateľ
* 
zariadenia s licenciou balíka 

Office môže upravovať dokumenty v aplikáciách Office Web Apps pomocou akéhokoľvek zariadenia vrátané tých, ktoré 

licenciu balíka Office nemajú. Externí používatelia
** 

na zobrazovanie a úpravu dokumentov aplikáciách Office Web Apps 

licenciu balíka Office nepotrebujú. 
 

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

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

lokálnymi dodávateľmi alebo zástupcami vašej spoločnosti či 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 so samostatnými 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 získavanie prístupu  

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. 

 

Licencia s aktivovaným programom 

Software Assurance pre: 

 

Oprávnenie používať: 

Office Professional Plus 2010 

Office Standard 2010 

Office 2013 Professional Plus 

Office 2013 Standard 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/briefs/stepup-license.aspx
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Licencie balíka Office na použitie s funkciou Windows To Go 
Prostredníctvom funkcie Windows To Go môžete v organizácii používať 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. 
 

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. 
 

 
 

 

Open Value 

 

* 

 

** 

Open Value Subscription 
 

* ** 

Open License   

Select Plus   

Zmluva Enterprise 
 

* 
 

Zmluva Enterprise Subscription 
 

* 
 

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 

         Office 2013 Professional Plus            Office 2013 Standard 
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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 služby SharePoint  

 a Exchange. 
 

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

verziu. 
 

 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. 
 

Poznámka: Balík 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. 
 

 

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 
 
 

 
© 2012 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. 

 

Tento dokument je určený iba na informačné účely. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE V TOMTO DOKUMENTE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI 

IMPLICITNÉ. Tento dokument slúži na pomoc pri autorizovanom používaní produktov s licenciou. Nie je zmluvou. Rozsah používania produktov podliehajúcich 

multilicenčnej zmluve určujú podmienky a požiadavky danej zmluvy. V prípade nezhody medzi informáciami uvedenými v tomto dokumente a v samotnej 

zmluve sú rozhodujúcimi podmienky uvedené v zmluve. Ceny licencií získaných prostredníctvom predajcov produktov Microsoft sú určované predajcami. 

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
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/product-activation.aspx

