
Služba: to je dnes klíčový pojem pro každého managera, který se zamýšlí nad tím, co poskytují 
jeho společnosti informační technologie. Podnikové IT zajišťuje služby, které podporují či do-
konce umožňují fungování fi rmy. Ale celé IT zázemí může být samo o sobě službou. Nebo kom-
binací vlastní práce, aktivit a majetku podniku se službou či řešením poskytnutým zvnějšku. 

Služby, které umožňují využívat cizí hardware a software, jsou dobře známy ve webovém světě. Zde je obecně rozšířenou 

praxí hosting. V jiném případě může zas klient využívat zařízení a softwaru, který má uživatel u sebe, a jeho funkčnost 

vylepšit o další možnosti, které přinese software poskytovaný jako služba zvenčí. Touto cestou získá i menší či střední 

podnik přístup k velice robustním a sofi stikovaným řešením, jejichž realizace by byla jinak příliš nákladná. 

Nehledě na starost o jejich údržbu a správu, vyžadující několik odborníků se specializovanými znalostmi. 

Poskytovatelé služeb (Service Provider) také jako jediní mohou nabídnout velmi zajímavé řešení plateb. Software, nebo 

i hardware a potřebné služby od nich můžete získat za pravidelný měsíční poplatek. Představte si, že IT technologie 

pořídíte podobně jako auta na operativní leasing! Také tuto možnost nabízejí poskytovatelé, kteří mají uzavřenu 

smlouvu SPLA.

Podle ní se za použití příslušného softwaru odvádí měsíční platba přesně podle toho, kolik uživatelů jej využilo, nebo 

na kolika procesorech jim byl dostupný. Je to řešení velmi ekonomické, nabízí vždy cestu k nejnovějším verzím softwaru 

a výborně se škáluje podle reálných potřeb. Poskytovatelé mohou tímto způsobem ošetřit licenční pokrytí jak pro sdílená 

řešení (zde je to JEDINÁ legální cesta), tak pro řešení dedikovaná konkrétním zákazníkům (zde je možná i varianta, kdy si 

příslušné licence pořídí zákazník sám, nebo je obstará outsourcer jeho jménem.)

Microsoft Services Provider License Agreement – SPLA
Dodavatelé služeb si totiž nemohou nakoupit běžné licence či multilicence produktů Microsoft 
a ty přenechat k použití svým zákazníkům. Výslovně to zakazují ustanovení licenčních smluv, 
ať jde o OEM, krabicová balení či multilicence, a bez ohledu na to, jestli je služba poskytnuta 
jako pronájem, zápůjčka či jen možnost občasného použití – za peníze, či bez úplaty.

K tomu je určena právě licenční smlouva o poskytování služeb (Services Provider License Agreement, SPLA). Tato tříletá 

smlouva s měsíčním cyklem je také jedinou povolenou cestou, jak poskytnout určité řešení, které využívá produktů Micro-

soft, více uživatelům, navzájem nezávislým zákazníkům, kteří je budou „sdílet“.

V mnoha jiných případech je SPLA ekonomicky velmi zajímavou alternativou, jak může fi rma hradit používání softwaro-

vých licencí menšími pravidelnými platbami, aniž by takové řešení stálo na externím fi nancování, na úvěrech. Výhodou 

této cesty pro zákazníka je, že pokud přestane produkty používat, dál již neplatí nic. Kdyby měl ke stejnému účelu úvěr, 

musí jej samozřejmě splácet i poté, co software přestane používat, nebo v době, kdy je již morálně zastaralý a je potřeba 

raději investovat do nových verzí.

Software – k vašim službám!
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Komu se hodí uzavřít smlouvu SPLA?
  Společnosti, která nabízí outsourcing IT a poskytuje též softwarové licence

  Poskytovateli webových nebo internetových služeb 

  Poskytovateli služeb v oblasti spolupráce a komunikace (e-mail, messaging, portálová řešení)

  Společnosti pronajímající PC 

  Nezávislému výrobci softwaru (ISV), který poskytuje hostované aplikace na platformě Microsoft

  Poskytovateli streamingových médií 

  Externímu subdodavateli podnikových procesů (Business Process Outsourcer) 

Výhody programu SPLA 
  DODÁVÁTE SLUŽBY NA MÍRU. V prostředí hostingu můžete pro své zákazníky spravovat služ-

by a užívací práva k produktům společnosti Microsoft. Společně s nimi zvolíte mezi dedikovanými a sdí-
lenými prostředky. 

  FLEXIBILNÍ STRUKTURA NÁKLADŮ. Úhrady licencí jsou založeny na tom, co vaši zákazníci 
skutečně mohli používat v předchozím měsíci. Nejsou zde žádné závazky a počáteční náklady jsou na-
prosto minimální. 

  BOHATÝ VÝBĚR AKTUÁLNÍCH VERZÍ PRODUKTŮ. Na výběr je dlouhá řada aplikací pro 
servery i pracovní stanice. Získáte (a svým zákazníkům umožníte) přístup k nejnovějším verzím produk-
tů Microsoft. 

  MOŽNOST PRONAJÍMAT SOFTWARE. SPLA dovoluje pronajímat také pracovní stanice s na-
instalovanými vybranými produkty Microsoft. (Jiné druhy licencí včetně OEM operačních systémů pro-
najímat ani s hardwarem nelze!)

  INSTALACE U ZÁKAZNÍKA. Produkty Microsoft smíte nainstalovat také na svá zařízení (tzv. 
Service Device), která jsou umístěna přímo v zákazníkových prostorách. (Nelze instalovat produkty s li-
cencí v rámci SPLA na stroje, které jsou majetkem klienta.) 

  BYZNYS PO CELÉM SVĚTĚ. Své služby můžete prodávat zákazníkům v kterékoliv části světa.

  HODNOCENÍ A TESTOVÁNÍ PRODUKTŮ. Produkty Microsoft z nabídky SPLA můžete legál-
ně testovat a hodnotit až 90 dní, než je nabídnete zákazníkům jako službu. 

  PŘEDVEDENÍ SLUŽEB. Své softwarové služby můžete předvádět potenciálním zákazníkům. K to-
muto účelu lze využít až 50 aktivních uživatelských ID. 

  ZÁKAZNÍCI Z KOMERČNÍ I AKADEMICKÉ SFÉRY. SPLA nabízí skvělé možnosti pro podni-
ky i zvláštní ceny pro akademické instituce, takže můžete rozšířit okruh svých zákazníků. 

Další informace k tématu poskytování softwaru spolu se službami vám podají společnosti se statutem SPLA 
Reseller. V České republice jsou k tomu oprávněny společnosti s celosvětovou působností 
Insight, www.insight.com
Hewlett Packard, www.hp.cz
a také tuzemská společnost DAQUAS, www.daquas.cz/SPLA

Tento materiál je pouze informativní. Informace v něm uvedené nejsou vyčerpávající a mohou podléhat změnám. 
Společnost Microsoft neodpovídá za obsah tohoto materiálu, za interpretaci jakýchkoliv částí tohoto materiálu 
ani za jakékoliv právní ani faktické následky užití či jiné implementace tohoto materiálu či informací v něm obsažených.


