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SOFTWARE MS OFFICE STANDARD 2019 ŠKOLNÍ VERZE
Cena celkem:

2 188 Kč
(bez DPH: 1 808 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

2 407 Kč
219 Kč

Kód zboží:

SWMS2000

Part No.:

021-10597

Záruka:
Stav:

6 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
MS Oﬃce Standard 2019 školní verze
Microsoft Oﬃce 2019 je verze kancelářského balíku, která nahrazuje Microsoft Oﬃce 2016 a představuje sadu cenných
vylepšení pro uživatele, kteří nemohou být připojeni ke cloudu nebo kteří software nemohou pravidelně aktualizovat.
Obsahuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype for Business, Exchange a SharePoint.
Oﬃce 2019 je k dispozici pouze pro systémy Windows 10, Windows Server 2016, nebo macOS.
Obecný popis licencí OLP a způsobu jejich objednávání.
Program OLP je multilicenční program Microsoft, v rámci kterého získáte jejich nákupem trvalé přenositelné licence
jednotlivých programů. OLP licence jsou elektronické a legalizační, což znamená, že je lze nainstalovat na starší hardware.
Zákazník, který objednává OLP licence, musí mít vygenerovaný účet Live ID a doporučujeme jako kontaktní mail a zároveň
mail, na který přijdou objednané licence, uvést právě adresu, která je spjata s účtem Live ID.
Minimální počet OLP licencí pro otevření nové smlouvy - pokud zákazník v průběhu minulých dvou let žádnou neotevřel - je 5
ks jakýchkoliv produktů OLP (lze mixovat například Oﬃce, serverové systémy i CALy, atd). Pokud zákazník nepotřebuje 5
licencí ale například jen 3, lze první objednávku doplnit tzv. doplňujícími licencemi, které jsou cenově dostupné. Doplňující
licence představují v každém slevovém programu (školní AE licence, GOVT licence pro státní správu, komerční licence) jiný
produkt (pro zjištění kódů kontaktujte, prosím, svého obchodníka, nebo PM na Microsoft - jana.ctvrtnickova@100mega.cz).
Upozorňujeme, že klienti (CAL) které se instalují na pracovní stanice obvykle nebývají součástí serverových systémů,
dokupují se zvlášť a je nutno rozlišit, zda zákazník požaduje klienta vázaného na uživatele (user) nebo klienta vázaného na
zařízení (méně obvyklé - device).
K objednání OLP u dodavatele jsou potřebné následující údaje na koncového zákazníka (toho, kde je zařízení a
SW umístěn):
- Název ﬁrmy
- Kontaktní adresa včetně PSC
- IČO
- Telefon

- Kontaktní osoba
- mail (může být a doporučuje se mail admina nebo jiné oprávněné osoby s účtem Live ID)
Tyto údaje, prosím posílejte vždy spolu s objednávkou na mailovou adresu jana.ctvrtnickova@100mega.cz.
Pro přístup k licenci je potřeba se registrovat na adrese Volume License Service Center
(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/).
Kontakt na VLSC podporu: 800 142 359
V případě Terminálových licencí (Windows Remote Desktop) je potřeba zaktivovat tuto službu na aktivační lince MS: 800 100
074.
0 100 074.
https://docs.microsoft.com

