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CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest 

zdobycie podstawowej 

wiedzy z zakresu 

zasad licencjonowania 

oprogramowania 

Microsoft oraz prezentacja 

praktycznych aspektów 

zarządzania nimi. 

Będzie ono poświęcone 

budowaniu podstawowej 

wiedzy, wyjaśnianiu pojęć 

i zapoznaniu uczestnika 

z tematem licencjonowania.

DLA KOGO JEST ONO 

PRZEZNACZONE?

Szkolenie przeznaczone 

jest dla osób, które są na 

początku swojej kariery 

zawodowej w obszarze 

zarządzania licencjami 

oprogramowania. 

Zapraszamy także osoby 

zainteresowane tematyką 

legalności oprogramowania.

Licencjonowanie oprogramowania

Microsoft, poziom podstawowy

Zdobądź podstawową wiedzę z zakresu zarządzania licencjami

Zapraszamy na szkolenie, które pomoże Ci rozpocząć zawodową 

przygodę z zarządzaniem licencjami. Poznasz podstawowe 

pojęcia i zasady oraz zdobędziesz elementarną wiedzę w zakresie 

licencjonowania produktów Microsoft.

AGENDA:

Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

• Definicje i podział licencji oprogramowania (zasady ogólne)

Rodzaje licencjonowania oprogramowania komputerowego (zasady ogólne)• 

Nabywanie licencji oprogramowania (zasady ogólne)• 

 Zasady przenoszenia licencji oprogramowania na osoby trzecie, •

spółki grup kapitałowych

 Modele licencjonowania oprogramowania w podziale na typy:•

 - per user

 - per desktop

 - per serwer

 - per CPU (fizyczny i wirtualny)

 - per CORE (fizyczny i wirtualny)

Zasady licencjonowania grupowego (Volume Licensing)• 

 Pakiet Software Assurance – definicja i benefity wynikające z posiadania •

aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)

 Downgrade Rights – prawo do obniżenia wersji, zasady stosowania benefitu•

Zasady licencjonowania systemu operacyjnego Windows• 

 Zasady licencjonowania aplikacji komputerowych Microsoft•

 Procesor, rdzeń, klaster, host – definicja i znaczenie w licencjonowaniu•

 Podstawy licencjonowania produktów serwerowych Microsoft:•

 - Windows Server (Standard i Datacenter)

 - System Center (Standard i Datacenter)

 - Core Infrastracture Suite

 - SQL (Standard i Enterprise)

 - Serwery Office

 

 Podstawy licencjonowania produktów dostępowych Microsoft •

(licencje typu CAL) – kiedy są wymagane licencje?

Office 365 i M365 – składowe pakietów oraz zasady licencjonowania•  

Zarządzanie licencjami oprogramowania za pomocą narzędzia SAM

Pytania i odpowiedzi 
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CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest 

przekazanie zaawansowanej 

wiedzy z zakresu 

zasad licencjonowania 

oprogramowania Microsoft 

oraz prezentacja 

praktycznych aspektów 

zarządzania nimi. 

DLA KOGO JEST ONO 

PRZEZNACZONE?

Szkolenie przeznaczone 

jest dla osób, które mają 

już doświadczenie 

w obszarze zarządzania 

licencjami oprogramowania 

w organizacji oraz chcą 

dowiedzieć się więcej lub 

też skonsultować własne 

scenariusze wykorzystywania 

oprogramowania. 

Zapraszamy także osoby 

zainteresowane tematyką 

legalności oprogramowania.

Licencjonowanie oprogramowania

Microsoft, poziom zaawansowany

Poszerz swoją wiedzę dotyczącą licencjonowania produktów 

i usług Microsoft

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu odświeżysz lub zdobędziesz 

wiedzę z zakresu licencjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem licencji 

serwerowych.

AGENDA:

Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

• Składowe elementy infrastruktury serwerowej w organizacjach

Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft w środowiskach • 

fizycznych i wirtualnych (m.in. Vmware, Hyper-v) oraz scenariusze ich 

wykorzystywania:

  - Windows Server (Standard i Datacenter)

 - System Center (Standard i Datacenter)

- Core Infrastracture Suite

 - SQL (Standard i Enterprise)

 

  Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) •

– scenariusze wykorzystywania

Office 365 i M365 – analiza przypadków wykorzystywania rozwiązania•  

w organizacjach

  Azure – możliwości wdrażania i kiedy warto rozważyć zmianę technologii•

w organizacji?

Warsztat: Jak optymalizować zakupy licencji i jak badać realne 

potrzeby organizacji w obszarze infrastruktury serwerowej
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CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest 

przekazanie wiedzy z zakresu 

zasad licencjonowania 

oprogramowania 

Microsoft oraz prezentacja 

praktycznych aspektów 

zarządzania nimi. 

DLA KOGO JEST ONO 

PRZEZNACZONE?

Szkolenie przeznaczone jest 

dla osób posiadających już 

pewną wiedzę z omawianego 

obszaru. Zapraszamy osoby 

odpowiedzialne za zakup 

i zarządzanie licencjami 

w swojej organizacji, które chcą 

poszerzyć lub zaktualizować 

wiedzę dotyczącą sposobów 

licencjonowania produktów 

i usług Microsoft oraz osoby 

zainteresowane tematyką 

legalności oprogramowania.

Licencjonowanie oprogramowania

Microsoft w pigułce

Poszerz swoją wiedzę dotyczącą licencjonowania produktów 

i usług Microsoft

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu odświeżysz lub zdobędziesz 

wiedzę z zakresu licencjonowania, między innymi w zakresie modeli 

licencjonowania Microsoft z uwzględnieniem szerokiego omówienia 

licencjonowania środowiska serwerowego i benefitów wynikających

z licencjonowania grupowego.

AGENDA:

Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

• Metody nabywania praw licencyjnych do produktów Microsoft

Opcje zakupu licencji Microsoft• 

 Modele licencjonowania:•

  - per user

  - per desktop

  - per serwer

  - per CORE (fizyczny i wirtualny)

Korzyści z posiadania pakietu Software Assurance (SA)• 

Downgrade Rights – prawo do obniżenia wersji oprogramowania• 

Licencjonowanie Microsoft Windows 10 – sposoby licencjonowania• 

w umowie grupowej

 Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft w środowiskach •

fizycznych i wirtualnych:

  - Windows Server (Standard i Datacenter)

 - System Center (Standard i Datacenter)

- Core Infrastracture Suite

 - SQL Server (Standard I Enterprise),

 - Serwery Office

 

 Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL)•

i kiedy są wymagane

  Office 365 i M365 – analiza przypadków wykorzystywania rozwiązania•

w organizacjach

  Azure – możliwości wdrażania i kiedy warto rozważyć zmianę technologii•

w organizacji?

Warsztat: Jak optymalizować zakupy licencji i jak badać realne 

potrzeby organizacji?

Pytania i odpowiedzi
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CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest 

przekazanie wiedzy z zakresu 

praktycznych aspektów 

zarządzania zasobami 

oprogramowania. Odpowiemy na 

pytania, jaką rolę odgrywa 

specjalista SAM w organizacji oraz 

jakich narzędzi potrzebuje, aby 

efektywnie realizować cele 

biznesowe.

DLA KOGO JEST ONO 

PRZEZNACZONE?

Szkolenie przeznaczone jest 

dla osób, które rozpoczynają 

swoją przygodę zawodową 

w obszarze zarządzania 

licencjami oprogramowania 

w organizacji oraz chcą 

dowiedzieć się więcej na 

ten temat. Zapraszamy 

także osoby zainteresowane 

tematyką SAM i obszarem 

zarządzania licencjami 

oprogramowania w organizacji.

Licence Manager, praktyczne aspekty

zarządzania licencjami oprogramowania

Zmierz się z wyzwaniami stojącymi przed specjalistą SAM

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego porozmawiamy o roli 

Licence Managera we współczesnych organizacjach. Przyjrzymy 

się stojącym przed nim wyzwaniom i podpowiemy jak skutecznie 

realizować swoje zadania z wykorzystaniem najlepszych praktyk.

AGENDA:

Software Asset Management 

Definicja zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)• 

ISO 19770-1 – normatywne podejście do budowania procesów SAM• 

W jakim celu procesy SAM są wdrażane w organizacji i jakie korzyści z tego • 

wynikają

Trendy rynku a zmiany w zarządzaniu zasobami oprogramowania• 

Rola Licence Managera we współczesnych organizacjach

Zadania i obowiązki Licence Managera• 

Źródła oczekiwań wobec roli Licence Managera w organizacji• 

Wyzwania związane ze zmianami trendów rynku w obszarach SAM• 

Narzędzia skutecznego zarządzania zasobami oprogramowania• 

Prawo autorskie i majątkowe a zarządzanie zasobami

oprogramowania

Definicja i podział w prawie autorskim• 

Prawa autorskie a twórczość pracownicza• 

Osobiste prawa autorskie i majątkowe• 

Dobre praktyki wewnętrznego badania bilansu licencji 

oprogramowania

Zespół kompetencyjny• 

Zadania i etyka zespołu analizującego legalność licencji oprogramowania• 

Rodzaje i podstawowe etapy audytu• 

Źródła kontroli• 

Rodzaje i podstawowe etapy badania (audytu)• 

Zapisy i umowy licencyjne

EULA – definicja i przykłady• 

Zakresy terytorialne a prawo do użytkowania licencji oprogramowania• 

 Kontrowersyjne zapisy w umowach licencyjnych•

 Prawo do użytku prywatnego i komercyjnego – różnice z perspektywy •

organizacji komercyjnych

 Odstąpienie od umowy•

 Sublicencjonowanie – prawa użytkowania w grupach kapitałowych•

Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnego wykorzystania

oprogramowania

 Rodzaje odpowiedzialności•

 Kto i za co ponosi odpowiedzialność•

 Odpowiedzialność cywilna•

 Przykłady roszczeń i orzecznictwa sądowego•
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Licence Manager, praktyczne aspekty

zarządzania licencjami oprogramowania c.d.

Zmierz się z wyzwaniami stojącymi przed specjalistą SAM

AGENDA (kontynuacja):

Dowody legalności oprogramowania

Wymogi producentów oprogramowania• 

Dokumentacja• 

Archiwizacja nośników i faktur• 

Typy licencjonowania oprogramowania komputerowego

Typy licencji oprogramowania• 

 Licencje wyłączne, niewyłączne i dedykowane•

 Zasady i możliwości przeniesienia praw licencyjnych na rzecz osoby trzeciej•

Licencje Open Source i GNU GPL

 Przykłady licencji i zasady użytkowania Open Source•

 Prawa autorskie twórcy oprogramowania na licencji Open Source•

 Zagrożenia wynikające z używania oprogramowania w projektach komercyjnych•

Licencje na fonty a obowiązki przestrzegania zasad licencjonowania

w organizacjach

Sposoby licencjonowania fontów• 

Przykładowe zapisy licencyjne• 

 Fonty „darmowe"•

 Ograniczenie odpowiedzialności producentów fontów•

Wykorzystanie fontów w publikacjach komercyjnych, celach reklamowych, • 

stronach www

 Trendy rynku a umowy licencyjne na fonty•
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CEL SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest 

przekazanie wiedzy z zakresu 

budowania procesów 

Software Asset Management 

w organizacji w oparciu

o najlepsze praktyki w tym 

obszarze.

DLA KOGO JEST ONO 

PRZEZNACZONE?

Szkolenie przeznaczone jest 

dla osób, które posiadają 

doświadczenie zawodowe 

w obszarach budowania 

procesów SAM i chcą 

zgłębić lub potwierdzić 

posiadaną wiedzę w oparciu 

o praktyczne aspekty 

budowania procesów SAM. 

Zapraszamy także osoby 

zainteresowane tematyką 

SAM i obszarem zarządzania 

licencjami oprogramowania 

w organizacji.

Licence Manager, 

budowanie procesów SAM

Poznaj najlepsze praktyki w zakresie budowania procesów SAM

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy powody i cele 

budowania procesów SAM oraz korzyści z nich płynące. Dowiesz się 

jak automatyzować działania w tym obszarze, jak szacować zwrot 

z inwestycji (ROI) oraz jak szacować ryzyka prawno-biznesowe.

AGENDA:

Software Asset Management - wprowadzenie 

 Procesy Software Asset Management – wprowadzenie•

 ISO 19770-1 – normatywne podejście, czy własna strategia w budowaniu •

procesów SAM

 Jakie oczekiwania stawia rynek i organizacje wobec Licence Managera?•

 Kogo wspiera Licence Manager w organizacji?•

 Etyka zawodowa Licence Managera•

 Narzędzia i zakres obowiązków Licence Managera•

Dlaczego i w oparciu o jaką strategię organizacje wdrażają SAM?

 Czynniki wpływające na decyzję o wdrożeniu SAM•

 Dokument strategii jako skuteczne narzędzie we wdrażaniu SAM•

 Plan działań i odpowiedzialność członków zespołu SAM•

 Propozycja wartości dla zarządu – jak przekonać do inwestycji?•

Omówienie wybranych obszarów SAM – czemu służą i jakie korzyści

z nich wynikają

 Zarządzanie zakupami•

 Standaryzacja sprzętu•

 Standaryzacja oprogramowania•

 Inwentaryzacja•

 Zarządzanie dokumentami•

 Zarządzanie umowami•

 Zarządzanie politykami i procedurami•

 Zarządzanie dostawcami•

 Zarządzanie projektami•

 Komunikacja•

Automatyzacja działań i procesów w obszarze SAM

 Narzędzia – jak wybrać i w jaki sposób wspierają zarządzanie licencjami•

w organizacji?

 Polityki i procedury oraz ich powiązanie w procesie automatyzacji•

 Procesy wspierające automatyzację w obszarze SAM•

Zwrot z inwestycji (ROI) w obszarze SAM – czy jest możliwy

i w jakim czasie można go osiągnąć?

 Analiza finansowa obszaru SAM – przykładowe metody wykonywania•

 Raport legalności oprogramowania – przykłady optymalizacji•

 Cykliczne raporty z obszaru SAM dla kadry kierowniczej i zarządu organizacji •

– zasady tworzenia
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Licence Manager, 

budowanie procesów SAM c.d.

Poznaj najlepsze praktyki w zakresie budowania procesów SAM

AGENDA (kontynuacja):

Ryzyka prawno-biznesowe w obszarze SAM – czy istnieją?

Analiza i przykłady ryzyka prawno-biznesowego organizacji w obszarze SAM• 

 Podstawa prawna przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania •

przez producentów oprogramowania

Jakie czynniki wpływają na decyzję o przeprowadzeniu audytu legalności • 

oprogramowania

 Nietypowe obszary zarządzania zasobami IT, które wpływają na wzrost ryzyka •

prawno-biznesowego
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Pytania i odpowiedzi

KLAUZULA POUFNOŚCI Firma APN Promise S.A. przyjmuje, że informacje zamieszczone w dokumencie są prawdziwe 

w chwili ich zamieszczenia. Przedstawiony dokument zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla adresata 

i jedynie dla potrzeb analizy. Tym samym informacje zawarte w dokumencie nie mogą być udostępniane nikomu poza 

adresatem bez pisemnej zgody firmy APN Promise S.A. Niniejszy dokument pozostaje własnością APN Promise S.A. 

i nie może być, bez pisemnej zgody, kopiowany ani tłumaczony w całości lub w części w celu innym niż ocena propozycji.

A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000375933, posiadającą nr. NIP: 5210088682, 

REGON: 012521511, o kapitale zakładowym w wysokości 1.007.758 zł (w całości wpłaconym).
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