SZKOLENIE
SOFTWARE ASSET MANAGEMENT (SAM)

Zarządzanie zasobami oprogramowania (SAM)
Moduł: Licencjonowanie oprogramowania Microsoft

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.
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CEL SZKOLENIA I DLA KOGO JEST ONO PRZEZNACZONE
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu licencjonowania produktów oprogramowania Microsoft oraz prezentacja
praktycznych aspektów zarządzania nimi za pomocą narzędzi SAM.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zajmują się zarządzaniem oprogramowaniem w swojej organizacji, a także dla osób
zainteresowanych tematyką legalności oprogramowania.

ZAKRES TEMATYCZNY
LICENCJONOWANIE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT
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Metody nabywania praw licencyjnych do produktów Microsoft
Opcje zakupu licencji Microsoft
Modele licencjonowania
•
per user
•
per desktop
•
per serwer
•
per CPU (fizyczny i wirtualny)
•
per CORE (fizyczny i wirtualny)
Pakiet Software Assurance
Downgrade Rights
Licencjonowanie Microsoft Windows 10
Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft w środowiskach fizycznych i wirtualnych (VMware):
•
Windows Server (Standard i Datacenter)
•
System Center (Standard i Datacenter)
•
Core Infrastracture Server – zawartość pakietu i możliwości wykorzystania
•
SQL (Standard i Enterprise)
•
Sharepoint (Standard i Enterprise)
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?
Jak optymalizować zakupy licencji i jak badać realne potrzeby organizacji?

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI OPROGRAMOWANIA ZA POMOCĄ NARZĘDZIA SAM
PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE Z ZAKRESU MODELI I PRZYPADKÓW LICENCJONOWANIA

PROWADZĄCY SZKOLENIE: Magdalena Porębska, Konsultant SAM w APN Promise
Termiy szkoleń: 25.09.2019 i 30.10.2019
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