Kelluvasti lisensoitujen ArcGIS Desktop lisenssien muuttaminen konekohtaisiksi
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ArcGIS-tuotteiden henkilökohtainen käyttöoikeus
ArcGIS Desktop-lisenssiin on muutamien vuosien ajan kuulunut käyttöoikeus ArcGIS Online -palveluun.
Se on käyttöönotettu jo lähes kaikissa suomalaisissa organisaatioissa, joilla ArcGIS Desktop on
ylläpidossa.
Käyttöoikeuksien määrä ArcGIS Onlinessa on sama kuin ylläpidossa olevien Desktop-lisenssien määrä.
Kelluvaa lisensointia (Concurrent Use) käytettäessä tämä on tarkoittanut, että vain osa organisaation
käyttäjistä on päässyt hyödyntämään palvelua.
Tarjoamme nyt mahdollisuutta vaihtaa veloituksetta kelluvat lisenssit konekohtaisiksi lisensseiksi
(Single Use), jotta ArcGIS online -palveluiden käytön saadaan entistä laajemman käyttäjäjoukon
hyödynnettäväksi.

Kelluvien Desktop-lisenssien muuntaminen konekohtaisiksi
•

Jokaista kelluvaa lisenssiä vastaan saa veloituksetta jopa kolme konekohtaista lisenssiä.
Esimerkiksi organisaatio, jolla on kaksi kelluvasti lisensoitua Desktop Basic ohjelmistoa ja yksi
Spatial Analyst -laajennusosa voi muuttaa ne kuudeksi konekohtaiseksi Desktop Basic ohjelmistoksi ja kolmeksi Spatial Analyst -laajennusosaksi.

•

Muutettaessa kelluvan lisenssin voi muuttaa kolmeksi, kahdeksi tai yhdeksi konekohtaiseksi
lisenssiksi. Esimerkiksi kolme kelluvaa Desktop Basic -lisenssiä voidaan muuttaa viideksi
konekohtaiseksi. Jos osa lisensseistä jätetään muuntamatta, ei niitä enää jälkikäteen voi
muuntaa.

•

Organisaatio voi muuttaa kaikki tai osan lisensseistä konekohtaiseksi. Esimerkiksi
organisaation, jolla on ollut viisi kelluvaa Desktop Basic-ohjelmisto voi muuntaa kaksi kelluvaa
lisenssiä kuudeksi konekohtaiseksi lisenssiksi ja säilyttää kolme kelluvaa lisenssiä.

•

Kuluvan kauden ylläpitomaksuihin muutoksella ei ole vaikutusta. Seuraavan kauden ylläpito
laskutetaan muuttuneen tilanteen mukaisesti. Esimerkiksi muutettaessa yksi kelluva Desktop
Basic-lisenssi kahdeksi konekohtaiseksi pysyy ylläpitomaksu nykyisellä tasolla ja kolmeen
konekohtaiseen muutettaessa ylläpitomaksu nousee muutamia satasia. Lisenssitaso ja -määrä
vaikuttavat tilanteeseen. Laskemme pyydettäessä arvion ylläpitohinnan muutoksesta.

•

Asiakas sitoutuu hankkimaan ylläpidon muunnetuille lisensseille seuraavaksi kaudeksi.
Esimerkiksi organisaatiolla, jolla ylläpitokausi on kalenterivuosi, vuoden 2017 kuluessa tehty
lisenssityypin muuttaminen edellyttää, että muutetut ohjelmistot pidetään ylläpidossa
31.12.2018 asti.
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•

Organisaatiot, joilla on kolme tai useampia eri laajennusosia (esim. Spatial Analyst, 3D Analyst
ja Network Analyst) tullaan muuttamaan kaikki Esrin vakiolaajennusosat sisältäviksi paketeiksi.
Paketin ylläpitomaksu on hieman edullisempi kuin kolmen eri lisenssin ylläpito.

•

Muunnosoikeus koskee ensisijaisesti ylläpidossa olevia lisenssejä ja kaupallisia lisenssejä.
Kerromme pyydettäessä lisätietoja ylläpitoon palautettavista lisensseistä tai
oppilaitoslisenssien muuntamisesta.

•

Uudet ArcGIS Desktop -ohjelmistot myydään ensisijaisesti konekohtaisina lisensseinä (Single
Use). Organisaatiot, joilla on tällä hetkellä kelluvia lisenssejä (Concurrent Use) voivat niitä
jatkossa käyttää myös jatkossa ja, edellyttäen että kaikki kelluvat lisenssit ovat ylläpidossa,
myös hankkia niitä lisää.

Konekohtaisen lisensoinnin edut
•

Jokaista kelluvaa nimettyä käyttöoikeutta vastaan saatte jopa kolme nimettyä
käyttäjää. ArcGIS Online, ArcGIS Pro tai muun sovellukset, jotka hyödyntävät nimettyjä
käyttäjiä saadaan entistä useamman käyttäjän hyödynnettäväksi.
o

Lisätietoja ArcGIS Onlineen liittyvistä sovelluksista:
http://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/apps/arcgis-apps.htm

•

Jokainen Desktop-käyttäjä voi jakaa aineisto ArcGIS Onlineen ja hyödyntää niitä useissa eri
sovelluksessa ja eri laitteilla. Jakamalla aineisto organisaatiolle tai ryhmille saadaan aineistot
helposti koko käyttäjäkunnan hyödynnettäväksi.

•

Konekohtaisesti lisensoitu ohjelmisto ei ole yhteydessä lisenssimanageriin. Palomuurin ja
tietoverkon aiheuttamat ongelmat eivät estä ohjelmiston käyttöä.

•

Työasemaohjelmistot voidaan päivittää riippumatta palvelimella olevasta lisenssimanagerista.

•

Ei päädytä tilanteisiin, jossa kelluvat lisenssit loppuvat. Laajennusosia ei tarvitse varata ennen
käyttöä ja vapauttaa käytön jälkeen.

•

Ohjelmistoja hankittaessa kelluva lisenssi on ollut noin kaksi kertaa arvokkaampi kuin
konekohtainen lisenssi. Muunnettaessa kelluva lisenssi kolmeksi konekohtaiseksi lisenssiksi,
saa organisaatio tuotteesta riippuen tuhansien eurojen edun erilliseen hankintaan verrattuna.

Mikäli olet kiinnostunut vaihtamaan kelluvat lisenssit konekohtaisiksi ja
haluat arvion ylläpitomaksujen muutoksista, ota yhteyttä: myynti@esri.fi
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