Nabor licenčnih modelov IBM programske opreme
Express Software
Programska oprema, namenjena malim in srednje velikim podjetjem, se licencira bodisi glede
na število uporabnikov bodisi PVU vrednost strežnika, nikoli pa hkrati. Vključeni produkti so
omejeni ali po maksimalnem številu uporabnikov (1000) ali pa po zmogljivostih.

Enterprise Software
Programska oprema, namenjena večjim podjetjem, se licencira tako po število uporabnikov kot
tudi po strežnikih. Tovrstni sistemi ne vključujejo performančnih oziroma velikostnih omejitev.

Authorized User Value Unit (UVU)
Licenciranje se sešteva na podlagi števila uporabnikov, definiranih kot števila posameznikov,
zaposlenih v podjetju, ki na kakršenkoli način dostopajo do sistema, ki je predmet
licenciranja.

Resource Value Unit (RVU)
Licenciranje upošteva število naprav priključenih na sistem, ki je predmet licenciranja.

Processor Value Unit (PVU)
Licenciranje se izračuna na podlagi moči strojne opreme, ki sistem poganja. Količina PVU je
odvisna od števila strežnikov ter tipa procesorja.
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Enostavni koraki do IBM programske opreme.

Passport Advantage Express

Passport Advantage (PA)/Passport Advantage Express (PAX) sta IBM prodajna programa, namenjena
končnim strankam. Delita si skupen nabor pogojev, procesov in orodij. K prodajnemu programu
pristopi vsaka stranka, ki kupuje IBM programsko opremo.

Namenjen je manjšim strankam in temelji na posameznih transakcijah, cena je priporočena (BL Band).
Vsak nakup se točkuje, če je število točk nižje od 500, gre za PAX stranko.

Passport Advantage
Namenjen je večjim strankam, za katere veljajo ugodnejše cene premo sorazmerno s količino naročil
(Price Band, začetni je BL Band).
Stranke pristopijo k programu Passport Advantage z izpolnitvijo obrazca 'Enrollment Form' pred
nakupom IBM programske opreme. To poteka preko IBM poslovnega partnerja, pri čemer se od
stranke zahtevajo podatki o podjetju in kontaktne osebe (administrativna in tehnična). Izpolnjen
obrazec se odda izbranemu distributerju.
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Razpoložljive vrste licenc:

V kolikor stranka dve leti od zadnjega nakupa ne opravi nove transakcije, je potrebna ponovna
registracija. Torej se izvede celoten postopek kakor bi šlo za novo stranko.
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Cenovni razred SRP*
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*SRP – priporočena prodajna cena za cenovni razred BL

Stranka izbere obletnico za obnovitev licenc, v kolikor nakup opravi večkrat in ob različnih datumih.
Vsak nakup se točkuje, če je število točk višje od 500, gre za PA stranko.
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*RSVP – priporočena prodajna cena v skladu s pogodbenim odnosom stranke z IBM-om glede na število točk pri nakupu

Passport Advantage za državne in izobraževalne ustanove
Namenjen je državnim in izobraževalnim ustanovam. Postopek je identičen klasičnem Passport
Advantage-u, le da stranka na pristopnem obrazcu 'Enrollment Form' označi, da gre za državno
oziroma izobraževalno ustanovo. Tako samodejno pridobi ugodnejšo ceno, in sicer cenovnega razreda E
za državne in cenovnega razreda ED za izobraževalne ustanove. Pri čemer velja poudariti, da cene ne
padajo progresivno kakor pri klasičnem PA, ampak so fiksne.

SW License (standardna IBM licenca za prvi nakup, ki vključuje 12 mesecev S&S)
One Time Charge (enkratno plačilo licence, ki vključuje doživljenjsko pravico do uporabe)
Fixed Term License (IBM licenca, veljavna zgolj točno določen čas)
SW Subscription&Support (obnovitev vzdrževanja in podpore za 12 mesecev – S&S Renewal)
SW Reinstatement (ponovna uvedba vzdrževanja in podpore po premoru - S&S Reinstatement)
TradeUp License (ugodnejša ponudba za obstoječe stranke, namenjena nakupu zmogljivejših različic
nekega IBM sistema in velja zgolj za sisteme z aktivnim vzdrževanjem)
IBM Appliance (kombinacija IBM strojne in programske opreme v namenski napravi)
Software as a Service (IBM SmartCloud, storitve v oblaku)

Vzdrževanje in podpora (Subscription&Support)
Vsak sistem, za katerega ima stranka veljavno aktivno vzdrževanje (S&S), lahko uporablja najnovejšo
razpoložljivo različico sistema oziroma paket popravkov (FixPack) in mu pripada
pravica do IBM tehnične podpore.
Vzdrževanje poteče zadnji dan v mesecu, v katerem je bila kupljena licenca, npr: stranka kupi licenco
10.5.2013, torej ima enoletno vzdrževanje do 31.5.2014. Za PA stranke se ob vsakem naslednjem
nakupu poenotijo obletnice na en datum, pri čemer se cena licenc prilagodi dejanski razliki.

V kolikor stranka dve leti od zadnjega nakupa ne opravi nove transakcije, je potrebna ponovna
registracija, torej se izvede celoten postopek kakor bi šlo za novo stranko.

Stranka lahko obnovi vzdrževanje zgolj in samo dokler ima še aktivno vzdrževanje, sicer potrebuje
'Reinstatement' oziroma ponovno vpeljavo vzdrževanja, ki je sicer ugodnejša od cene novih licenc, a
precej dražja od rednega podaljševanja vzdrževanja.

Ustanova

IBM pošilja vsaki PA/PAX stranki t.i. Quotation Letter - kvotacijo, katere namen je obveščanje stranke
o približujočem se času poteka vzdrževanja. IBM pošlje stranki kvotacijo 75 – 90 dni pred obletnico.
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