PRAKTICKÝ NÁVOD K OBJEDNÁNÍ LICENCÍ
1. Potřebuji zakoupit licenci Microsoft, co dělat když:
nevím cenu- ceník je přiložen na stránce níže,
v ceníku se neorientuji - nejjednodušší je kontaktovat prodejce, kde Vám poskytnou veškeré potřebné
informace.
2. Potvrzení ceny
Cenu Vám potvrdí pracovníci licenčního centra prodejce.
3. Objednávka
Objednávku stačí zaslat prostřednictvím e-mailu například na adresu martina.stepankova@t-mobile.cz
nebo dle pokynů jiného prodejce (každý může mít jiné zvyklosti)
Po jejím přijetí obdržíte její potvrzení.
Náležitosti objednávky: fakturační adresa, dodací adresa, adresa pro zaslání médií, verze produktu
popř. doba splatnosti, název projektu, č. objednávky atp.
4. Média a instalační klíč
Média jsou společností T-Mobile zasílána zákazníkovi zdarma, a to ihned po přijetí objednávky, pokud
si nezaktivuje přístup na VLSC stránky, kde nalezne instalační klíč a může si daný produkt stáhnout.
Každopádně je doporučeno si VLSC zaktivovat.
Vzhledem k právu na downgrade (možnost instalovat nižší verze produktu-POZOR v ceníku je
uvedena vždy jen aktuální verze produktu) je nutné výslovně uvést do objednávky i verzi, kterou
budete chtít zaslat. Je-li k produktu zapotřebí instalační klíč, je zaslán oprávněné osobě
prostřednictvím e-mailu. POZOR- jedno médium Vám slouží k instalaci všech zakoupených licencí
daného produktu.
5. Faktura
originál faktury Vám bude zaslán poštou, v případě urychlení lze zaslat formou scanu
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Nákup operačního systému
kupujete-li si nové PC, pak je nutné zakoupit je s OEM operačním systémem (popř. krabici-je dražší
a nelze downgradovat). OEM licence je vázána na hardware, se kterým byla zakoupena (naopak
licence v rámci programu Select je přenositelná a trvalá). Nákup OEM využívejte pouze u operačního
systému (v současné době Windows 8).
V rámci programu Select Plus lze zakoupit pouze Upgrade operačního systému.
Nabývací doklad a jeho náležitosti
Potvrzení o legálním nabytí licence
daňový doklad (faktura) nebo
darovací listina nebo
protokol o převodu licencí

Průkazné náležitosti daňového dokladu
ceníkové číslo a přesný název licence
počet kusů
název licenčního programu
číslo smlouvy, PCN
POZOR: nabývací doklad je třeba uchovávat po celou dobu užívání software
Smlouva Select Plus
V loňském roce byla podepsána nová rámcová smlouva mezi společností Microsoft s.r.o. a
Ministerstvem Kultury. Pro nákup licencí Microsoft v rámci multilicenční smlouvy Select Plus je třeba,
aby každá knihovna podepsala svůj vlastní Registrační formulář, kterým se zaregistruje pod rámcovou
smlouvu Ministerstva Kultury. Tímto podpisem získává knihovna možnost nákupu v rámci
multilicenčního programu Select Plus za zvýhodněné akademické ceny. Knihovna tím získává
následující výhody:








  Vlastní vygenerované multilicenční instalační klíče- klíče jsou vygenerovány pouze pro
konkrétní subjekt, čímž se eliminuje možné zneužití
  Právo zkoušet SW produkty po dobu 60 dní bezplatně
  Bezplatné využití až 20 kopií jakýchkoli SW produktů pro školení ve vlastních prostorách
  Možný přístup na vlastní licenční stránky- možnost stahování všech SW produktů-bezplatný
přístup
  Kompletní přehled zakoupených licencí
  Informace o aktuálních cenách, produktech a novinkách
  Možnost tzv.Reimaging= možnost reinstalace zakoupených OEM operačních systémů pro PC
z multilicenčního média, či vytvořených images (odpadá tak starost při možné reinstalaci, kdy každá
OEM licence má vlastní klíč) 

Registrační formulář se skládá ze dvou částí: samotného Registračního formuláře a Podpisového
formuláře. Podpisový formulář obsahuje číslo Registračního formuláře a slouží pouze k podpisu.
Registrace probíhá elektronicky a veškeré informace včetně návodu k registraci obdržíte od
dodavatele.

Kontakt na dosavadního LSP partnera T-Mobile
Martina Štěpánková
martina.stepankova@t-mobile.cz
731 595 571

