SPLA Licenca

SPLA - Service Provider License Agreement je Microsoftov licenčni model, ki omogoča
uporabnikom licenciranje in uporabo Microsoft izdelkov in tehnologij skozi informacijsko
poslovno rešitev, ki vam jo kot Microsoft GOLD partner nudimo na Microsoftovi platformi in vam
tako ponujamo programsko opremo kot storitev (Software as a Service – SaaS).
Uporabnik tako uporablja programsko opremo kot storitev, brez podpisovanja licenčnih
pogodb oziroma pridobivanja licenc na drugačne načine. Obveznosti poravnava mesečno glede
na uporabo v preteklem mesecu ob uporabi rešitve. Uporabnik poravnava obveznosti
ponudniku rešitev.

Koristi SPLA

- Konkurenčne cene: SPLA cene vključujejo Software Assurance (možnost uporabe vseh
novih verzij), kar omogoča ponudnikom storitev uporabo vseh najnovejših tehnologij po enotni
mesečni ceni
- Cenovna stabilnost: sprememba cen v SPLA pogodbi se lahko zgodi le na letni osnovi ( v
januarju) in je proporcionalna cenam v Microsoft Open Licensing Programu (OLP) za naslednje
leto
- Zaščita pravic uporabe: dokument Service Provider Use Rights (SPUR) podrobno opisuje
pravice uporabe programske opreme. Pravice uporabe so specifične za vsak produkt in se ne
spreminjajo znotraj trajanja programa
- Upravljanje z denarnim tokom: s SPLA pogodbo uporabniki plačujejo le mesečne zneske
porabe svojih uporabnikov
- Izdelki za akademska okolja: za izbrane izdelke je na voljo cena za kvalificirane
izobraževalne ustanove iz akademskega okolja.

Lastnosti SPLA
- Omogoča ponudnikom rešitev licenciranje Microsoftovih produktov (licence) na mesečni
osnovi, glede na število uporabljenih licenc programske opreme pri uporabnikih
- Začetnih stroškov skoraj ni
- Plačevanje glede na uporabo; plačilo po uporabi (mesečno poročanje)
- Prilagodljiv način licenciranja (na uporabnika ali na procesor)
- Prilagodljiv in hiter odziv glede na uporabnikove potrebe
- Vključuje Software Assurance (redno posodabljanje različice)

Delion d.o.o. nudi svoje rešitve
- Aplikacijsko gostovanje
- Gostovanje sporočilnih sistemov in sistemov za sodelovanje (Messaging and/or
Collaboration Service Providers)
- Aplikacije kot storitev (Software Vendor ISV providing hosted applications)
- Uporabo platformskih infrastrukturnih sistemov (Platform Infrastructure Providers)
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- IT outsourcing, outsourcing poslovnih procesov (BPO) in svetovanje
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