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Využitie licenčnej zmluvy Open Value Subsciption (OVS) 
na vytvorenie jednotnej platformy PC na báze Microsoft 
Office vo firme Alfa04 a.s. 

 

OVS zmluva na prenájom licencie Microsoft Office pomohla 
konsolidovať prostredie kancelárskych aplikácií, spôsobujúcich  
vo firme Alfa04 a.s. problémy pri používaní špecializovaných 
softvérov a preukázala jej výhodnosť aj v sektore malých 
a stredných firiem (SMB). 

  

Situácia  
 
Alfa04 a.s. je spoločnosť, ktorá sa špecializuje najmä na projektovanie dopravných 

stavieb. Zložité technické činnosti, využívanie grafických CAD programov a ďalších 

nadstavbových softvérových systémov si vyžadujú bezchybné fungovanie informačných 

technológií.  Pri štarte firmy pred niekoľkými rokmi použili balík kancelárskych aplikácií 

OpenOffice. Neskôr sa niektoré pracoviská začali vybavovať licenciami Microsoft Office 

v rôznych verziách, podľa aktuálnej nutnosti. Dôvodom bolo hlavne nevyhnutnosť 

komunikácie s aplikačným programovým vybavením. Vznikalo tak pomerne 

nehomogénne prostredie kancelárskych aplikácií v spojení so špecializovanými 

programami pre prípravu projektov.  

 

Problémy sa vyskytovali najmä pri používaní špecializovaných výpočtových aplikácií, 

makier a ďalších nadstavieb. Ich funkčnosť bola vo väčšine prípadov orientovaná na 

platformu Microsoft Office. Zložité bolo aj spravovanie licencií, zakúpených v rôznych 

verziách a na odlišné časové obdobia. Tento stav sa ukázal byť neudržateľným a preto 

sa rozhodli pre vytvorenie jednotnej platformy na báze softvéru Microsoft Office 

prostredníctvom zmluvy OVS (Open Value Subscription), ktorá by pokrývala všetky PC 

vo firme.    

Obchodné ciele 

 Bezproblémová výmena dát (dáta aj s makrami, vizuálna vernosť, ochranné prvky). 

 Úplná a zaručená legalizácia kancelárskeho softvéru.  

 Optimalizácia finančného zaťaženia prostredníctvom OVS zmluvy na prenájom 

    softvéru Microsoft Office s ročnými platbami, účtovanými priamo do nákladov. 

 Zjednodušenie správy licencií, nahradených jedinou „multilicenciou“ pre všetky 

    oprávnené PC. 

Riešenie  

Vytvorenie jednotnej platformy na báze softvéru Microsoft Office prostredníctvom 

zmluvy OVS, ktorá by pokrývala všetky PC vo firme. Nasadenie sa uskutočnilo 

s pomocou IT partnera iNGs spol s.r.o. do jestvujúcej IT infraštruktúry počas bežnej 

práce. Využitie OVS bolo súčasťou priebežnej inovácie technického a programového 

vybavenia spoločnosti Alfa04 (nová verzia MS Windows Server  s využitím virtualizácie). 

 

Prehľad riešení 

Krajina:  
Slovenská republika 
 
Odvetvie: 
Stavebníctvo 
 
Profil zákazníka: 
Súkromná spoločnosť so 
skúsenými odborníkmi, 
špecializujúcimi sa predovšetkým 
na projektovanie dopravných 
stavieb. Od začiatku svojej 
existencie sa zaradila medzi 
špičkové pracoviská. Podieľa sa na 
veľkých investíciách v sektore 
inžinierskych stavieb na Slovensku 
a vo svete. 
 
Veľkosť spoločnosti: 
Počet PC 58 
 
Východisková situácia: 
Nehomogénne prostredie 
kancelárskeho softvéru v osobných 
počítačoch spôsobovalo problémy 
v bežnom fungovaní firmy, čo si 
vyžadovalo zosúladiť jeho verzie na 
jednotnej platforme. 
 
Riešenie: 
OVS zmluva na prenájom licencie 
Microsoft Office pomohla 
konsolidovať prostredie 
kancelárskych aplikácií, 
spôsobujúcich vo firme Alfa04 a.s. 
problémy pri používaní 
špecializovaných softvérov a 
preukázala sa jej výhodnosť aj 
pre sektor malých a stredných 
firiem (SMB). 
 
Hlavné prínosy riešenia: 

 Vytvorenie jednotnej platformy 
PC na báze Microsoft Office 

 Odstránenie problémov 
 nehomogénneho softvéru. 

 Optimalizácia finančného 
zaťaženia. 

 Legalizácia a zjednodušenie 
správy licencií. 

 
Profil partnera: 
INGs je spoločnosť, ktorá sa 
zaoberá podporu práce v technickej 
inžinierskej praxi. Zameriava sa na 
softvérové riešenia, ktoré 
kombinuje s vhodnou dodávkou 
technického vybavenia 
a súvisiacich služieb. 
 
Kontakty: 
Zákazník 
Alfa04 a.s. 
Jašíkova 6 
821 03 Bratislava 
Tel. +421 2 4829 1486 
E-mail: alfa04@alfa04.sk 
http://www.alfa04.sk 
Partner 
iNGs spol. s.r.o. 
H. Meličkovej 4 
841 05 Bratislava 
Tel. +421 2 4828 7240 
E-mail: ings@ings.sk 
http://www.ings.sk 
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Poznámka: do zmluvy OVS  neboli zaradené operačné systémy Windows, pretože tie 

sú zahrnuté do dodávky počítačov (OEM licencia) a v rámci priebežnej inovácie sú 

aktualizované na vyššie verzie. 

 

Prínosy  

Bola vytvorená jednotná platforma štandardizovaných počítačových pracovísk  na báze 

Microsoft Office v jednotnej verzii, čo odstránilo problémy, vyplývajúce z používania 

rôznych generácií kancelárskeho softvéru. Zjednodušila sa správa licencií 

a preukazovanie ich legality, keďže ich nahradila jediná „multilicencia“ pre všetky 

oprávnené PC. 

 

Optimalizovalo sa finančné zaťaženie prostredníctvom OVS  zmluvy:  

 zmluva sa uzatvára na tri roky, čo umožňuje rozloženie financovania, zvýhodnenie 

cash-flow, pričom ročná platba je najnižšou vstupnou investíciou; 

 spôsob prenájmu licencií formou poskytovania služby (na rozdiel od ich zakúpenia 

ako investície, ktorá sa odpisuje) umožňuje ročné platby účtovať priamo do nákladov. 

 

Ďalšie benefity, vyplývajúce z jednotného prenájmu licencií pre všetky oprávnené PC: 

 cenovo výhodný vstup do zmluvy (aktuálne zľava 50 % na prvú ročnú platbu 

v prípade, že zákazník má predchádzajúcu alebo aktuálnu verziu produktu v PC); 

 zvýšenie počtu licencovaných PC v priebehu roka bez ďalších nákladov, zvýšenie sa 

platí až v ďalšom roku); 

 možnosť zníženia počtu licencií pri výročí zmluvy (výnimočná možnosť na trhu); 

 garancia ceny pri doobjednávaní; 

 možnosť zahrnúť do zmluvy pobočky dcérske spoločnosti; 

 nárok na najnovšie verzie softvéru, ktoré budú vydané počas trvania zmluvy (služba 

Software Assurance je súčasťou zmluvy); 

 jazyková nezávislosť – možnosť výberu jazykovej verzie; 

 právo na downgrade. 

 
Citát 

 
„Využívanie modelu podľa zmluvy OVS nám značne zjednodušilo spravovanie licencií 

kancelárskeho softvéru. Oceňujeme hlavne jednoduchosť a prehľadnosť. Pri zmene 

počtu zamestnancov máme istotu, že stále využívame legálne licencie. OVS nám 

umožnila zafixovať verziu kancelárskych aplikácií a vytvoriť tak viac priestoru pre vlastnú 

odbornú prácu.“ 

 Ing. Igor Masaryk, manažér IT, Alfa04, a.s. 

Produkty a technológie 

Microsfot Windows XP, Vista, 7 

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 

Microsoft Office 2007 

 


