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Tisztelt Partnerünk, 

A Microsoft  a 2007-es és 2008-as esztendőben nagyon sok újdonságot jelentett be 

(gondoljunk csak az Office 2007-re vagy a Windows 2008 Serverre), amelyek meghatározzák 

az elkövetkező évek stratégiáját is.  Ennek a stratégiának az egyik fontos területe, hogy a 

jövőben a Kis- és Közepes Vállalati szegmensben nagyobb hangsúlyt helyezünk a különböző 

nevesített licenszek (Open és OVS), valamint a már eddig is jelentős hangsúllyal rendelkező 

FPP termékek értékesítésére. Célunk, hogy ügyfeleinknek  a választás lehetőségét megadjuk 

és  ezzel minden esetben a számukra legkedvezőbb licensz konstrukciót vásárolhassák meg. 

A fenti cél elérésének érdekében természetesen ugyanilyen fontos, hogy Ön is a lehető 

legtöbb ismerettel rendelkezzen az egyes licenszkonstrukcióinkról. Jelen dokumentummal is 

ezt a célt szeretnénk szolgálni, segítséget nyújtani Önnek, hogy az érvényben lévő Office 

2007 akcióink közül Ön az ügyfelei részére a legmegfelelőbb konstrukciót kínálhassa.  A 

dokumentumban az alábbi témákról olvashat    

1. Licensz típusok összehasonlítása 

2. Kinek mit ajánljunk ? (Ügyfél típusok) 

3. KKV Duo partneri tájékoztató 

4. Open 25 % partneri tájékoztató 

5. Office SBE 2007 GGK partneri tájékoztató  

Amennyiben Ön további információt szeretne kapni az Open vagy OVS licenszkonstrukciókról 

úgy kérem keresse fel Disztribútorát vagy Partnermenedzserét vagy  jelentkezzen a Microsoft 

Magyarország OVDP partner programjába.  

További jó értékesítést kívánunk. 

Üdvözlettel, 

 

 

Microsoft Magyarország SMS&P csapata  
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1. Licensz típusok összehasonlítása 

 

Az alábbi összehasonlításban a jelenleg futó három Office akcióban szereplő licensz típusok  

összehasonlítását láthatja, amely segítséget nyújt Önnek, hogy az ügyfelével történő 

tárgyalás során a legmegfelelőbb licenszkonstrukciót ajánlja. 

 

 

Jelmagyarázat: FPP Office SBE GGK = Office Small Business 2007-es Full Package Product (dobozos 

verzió), Open L Office SBE Open 25 % = Open licenszben vásárolható Office Small Business 2007 verzió, 

OVS Office SBE KKV Duo = OVS licensz konstrukcióban vásárolható Office Small Business 2007-es verzió. 

Az egyes konstrukciók leírását lásd a 3,4,5-ös pontokban.    

  

.

Örökös licensz

Egyszeri beruházás

Költségként 
elszámolható

Éves díjfizetés

A legfrissebb verzió 
használatának joga

Downgrade jog

Otthoni használat 
joga

FPP 
OfficeSBE 

GGK





OPEN L 
Office SBE 
Open 25 %







OVS Office 
SBE KKV 

Duo
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2. Kinek mit ajánljunk ? (Ügyfél típusok) 

Ebben összehasonlításban az előző pontban már említett jelenleg futó három Office 

akcióban szereplő licensz típusok  összehasonlítását láthatja a legtipikusabb ügyfél 

szempontok alapján, amely segítséget nyújt Önnek, hogy az ügyfelével történő tárgyalás 

során a legmegfelelőbb licenszkonstrukciót ajánlja. 

 

 

  

.

Kevesebb, mint 5 PC-vel 
rendelkezem

Változik a PC számom , akár 
évente

Költségként elszámolhatom

Nem tudok ennyit kifizetni rá 
egyszerre

Kifizetem és nincs többé gondom 
rá 

Szeretném legálisan használni a 
meglévő Office verzióimat

Nem kell az új géppel szoftvert 
vennem

Könnyen , gyorsanés egyszerűn 
telepíthető legyen, minden gépre

Fontos, hogy az új verziókhoz 
mindig azonnal megkapjam és ne 

kelljen külön fizetni érte

FPP 
OfficeSBE 

GGK







OPEN L 
Office 

SBE Open 
25 %









OVS 
office 

SBE KKV 
Duo
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További segítségként bemutatunk néhány lehetséges ügyféltípust, ezek megismerésével Ön még 

nagyobb biztonsággal tudja majd eldönteni, hogy ügyfelének melyik licenszkonstrukciót ajánlja. 

1. Ügyféltípus 1# 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ügyféltípus 2# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kevés PC-ét használunk a cégnél 

Akkor vásárolunk szoftvert, ha  

éppen van rá pénz 

Nem fontos, hogy mindig a 

legújabb verziót használjuk 

Legálisak akarunk lenni, de ne 

legyen drága a beruházás 

Office SBE 2007 GGK FPP 

vásárló 

Kevés PC-ét használunk a cégnél 

Tudjuk használni az előző verziókat is 

legálisan és a később vásárolt PC-ken is 

Legálisak akarunk lenni, de ne legyen 

drága a beruházás  

Office SBE 2007 Open 

licensz vásárló 

3-4 évente akarok mindig egy 

komolyabb beruházást végrehajtani a 

szoftverek esetében és ne kelljen 

mindig az új gépre megvásárolni a 

legújabb verziót 

Fontos, hogy én dönthessem el, hogy 

mikor akarom az újabb verziót 

használni, de erre ne kelljen külön 

beruháznom 
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3. Ügyféltípus 3# 

  
Több PC-ét használunk a cégnél 

Folyamatosan cseréljük a gépeket és 

szeretnénk  használni az újabb Office 

verziókat 

Fontos, hogy meglegyen a 

lehetősége, hogy minden gépen 

ugyanaz a verziójú szoftver fusson 

Nem szeretnék egyben nagy összeget 

kifizetni,  megoldható, hogy minden 

évben betervezzek a szoftverekre 

költséget. Azaz fontos a 

tervezhetősége a költségeknek 
KKV Duo OVS licensz 

vásárló 
Mivel cégünk évről-évre növekszik és 

vannak őj kollégák ezért fontos, hogy 

az informatikusom egyszerűen és 

könnyen telepíthesse a szoftvereket 

az új PC-ékre 

Mivel nagyobb cég vagyunk mint 

mások ezért folyamatosan ellenőríz 

minket az APEH így fontos, hogy 

legálisak legyünk illetve a 

könyvelésünkben se találjanak 

kivetnivalót 

Mivel sok állóeszközünk van ezért 

fontos, hogy legalább ez költségként 

elszámolható legyen. 
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3. Open 25 % partneri tájékoztató 
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4. Office SBE 2007 GGK partneri tájékoztató  
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5. KKV Duo Partneri tájékoztató 
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