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MODEL

TRADYCYJNY

IAAS

AZURE

MODEL 

LICENCJI
CZASOWEJ

MODEL 

USŁUGOWY
HOSTING

Zakup  
oprogramowania  
na własność

Infrastruktura   
jako usługa

Usługa  
w chmurze SaaS – 
oprogramowanie  
jako usługa

•    standardowa forma, dzięki której 
Klient może dożywotnio użytkować 
oprogramowanie, z możliwością 
aktualizowania go do nowych wersji

•    Klient samodzielnie decyduje o miejscu 
instalacji oprogramowania

Jednorazowa za 
programy oraz prawo 
nabycia aktualizacji przez 
kolejne lata

Własność Licencji dla Klienta 
dożywotnia ale niewyłączna 

Własność Licencji dla Klienta 
dożywotnia ale niewyłączna 

płatna co rok 
(pierwsze 12 miesięcy 
w cenie zakupu)

płatna co rok 
(pierwsze 12 miesięcy 
w cenie zakupu)

w dowolnym momencie

DEFINICJA PŁATNOŚĆ SPOSÓB NABYCIA PRAW DO 
OPROGRAMOWANIA

GWARANCJA  
I AKTUALIZACJE

ZAPRZESTANIE 
UŻYTKOWANIA

•    Klient posiada licencje na własność 
(model tradycyjny)

•    ale instalacja oprogramowania jest na 
serwerach zewnętrznych 

•   dostęp do oprogramowania przez RDP 
lub przez przeglądarkę (jeśli klient nabył 
wersję multi - przeglądarkową) 

•    możliwość wynajęcia oprogramowania  
w modelu opłat abonamentowych

•    oprogramowanie zainstalowane jest  
na serwerach zewnętrznych firm trzecich

•    możliwość wynajęcia oprogramowania  
w modelu opłat abonamentowych

•    oprogramowanie instalowane jest  
na serwerach należących do Klienta 

•    możliwość wynajęcia oprogramowania 
wraz z wirtualną infrastrukturą Microsoft 
Azure w modelu opłat abonamentowych

•    Klient nie decyduje o miejscu instalacji 
oprogramowania

•    jednorazowa za 
oprogramowanie oraz 
prawo nabycia aktualizacji 
przez kolejne lata

•    opłata miesięczna za 
serwer zewnętrzny

•    opłata miesięczna za 
RDP(jeśli dotyczy)

•    oplata za dostęp do 
funkcjonalności programu

•    abonament minimum 
miesięczny

•    oplata miesięczna  
za serwer 

•    opłata miesięczna za usługi 
terminalowe (np. RDP) /lub 
dostęp do wersji Multi (wersja 
przeglądarkowa) 

•    oplata za dostęp 
do funkcjonalności 
programu 

•    abonament minimum 
miesięczna

Abonament minimum 
miesięczny

Klient otrzymuje co 
miesiąc nową licencję, 
która daje mu prawo do 
korzystania z funkcjonalności 
oprogramowania przez okres 
abonamentowy

Klient otrzymuje co 
miesiąc nową licencję, 
która daje mu prawo do 
korzystania z funkcjonalności 
oprogramowania przez okres 
abonamentowy

Nie ma tutaj sprzedaży 
licencji, a jedynie świadczenie 
usługi składającej się z usługi 
dostarczenia oprogramowania 
oraz serwera danych na 
platformie Azure.

w cenie opłaty 
abonamentowej 

w cenie opłaty 
abonamentowej 

w cenie opłaty 
abonamentowej 

PROGRAM 
w dowolnym momencie

SERWER I RDP  
z miesięcznym okresem 
wypowiedzenia, ze skutkiem  
na koniec miesiąca 

PROGRAM - z zachowaniem 
miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca

SERWER – z miesięcznym 
okresem wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca

PROGRAM 
z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca

Z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, ze 
skutkiem na koniec miesiąca
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 (22) 460 5 490   /    (+48) 668 001 058     
enova@auratech.pl   /   www.auratech.pl/enova365

TU NAS ZNAJDZIESZObsługujemy Klientów z całej Polski.
PREZENTACJE I WDROŻENIA WYKONUJEMY RÓWNIEŻ ZDALNIE

http://www.auratech.pl/enova365 
mailto:enova%40auratech.pl?subject=Pytanie%20z%20oferty%20ENOVA365%20PDF
http://www.auratech.pl/enova365
http://www.auratech.pl
https://www.facebook.com/AuraTech.ProgramyDlaFirm
https://twitter.com/AuraTechDlaFirm
https://www.youtube.com/AURATechnologies
https://www.linkedin.com/company/auratech-programy-dla-firm/
http://www.auratech.pl

