Wynajem oprogramowania

ZAMÓW

Na czym polega wynajem oprogramowania?
Firma Tremark Sp. z o.o. jest oficjalnym, autoryzowanym partnerem Microsoft.
Oprogramowanie w formie usługi to z pewnością kierunek rozwojowy, który przynosi firmom
wymierne korzyści.
Usługi świadczymy na terenie całego kraju (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk,
Lublin, Szczecin, Łódź, Rzeszów) oraz w wielu mniejszych miejscowościach.
Zaletami takiego rozwiązania są przede wszystkim:
przedsiębiorstwa nie muszą inwestować znacznych środków na zakup licencji,
obniżenie kosztów i uelastycznienie działań,
ciągły dostęp do najnowszych wersji oprogramowania,
doradztwo w wyborze najbardziej optymalnego oprogramowania,
pomoc w instalacji oprogramowania,
zwalnia z konieczności zakupu i utrzymywania kosztownych serwerów,
nie wymaga serwisowania i licencji na dostępne w usłudze oprogramowanie,
w wyjątkowo krótkim czasie uzyskuje się za pośrednictwem łącz internetowych dostęp do w
pełni skonfigurowanego środowiska pracy,
rozliczenia odbywają się w modelu miesięcznych opłat abonamentowych,
Office 365 usługa uruchamiana jest natychmiast po podpisaniu umowy,
wsparcie techniczne 24h na dobę,
gwarancja, że zakupione oprogramowanie jest legalne.
Oferujemy następujący rodzaj oprogramowania do wynajęcia: Office 365 Business Essentials, Office
365 Business Premium, Office 365 Business, Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E1, Office
365 Enterprise E3, Skype for Business 2016 Single OPEN 1 License No Level. Oprogramowanie
może zostać wynajęte na dowolny okres. Mogą to być np. 3 miesiące lub 2 lata. Łącząc usługę z
innymi otrzymujesz atrakcyjne rabaty.
Oprogramowanie Office 365 dla firm z szybką dostawą.
Cennik wynajmu Office 365:
Office 365 Business Essentials – 17,95 zł netto/miesięcznie

Office 365 Business Premium – 47,74 zł netto/miesięcznie
Office 365 Business – 36,31 zł netto/miesięcznie
Office 365 ProPlus – 52,77 zł netto/miesięcznie
Office 365 Enterprise E1 – 28,47 zł netto/miesięcznie
Office 365 Enterprise E3 – 78,84 zł netto/miesięcznie
Skype for Business 2016 Single OPEN 1 License No Level – 122,65 zł netto/miesięcznie
CSP – Cloud Solution Provider jest to model sprzedaży Office 365 i Usług Online w rozliczeniu
miesięcznym.
Model CSP jest elastyczny gdyż umożliwia m.in. zmianę ilości załączonych Usług w ciągu roku, jak i
miesiąca.
Klient składa zamówienie poprzez emaila.
Weryfikacja klienta i zamówienia.
Usługa uruchamiana jest w przeciągu paru minut.
Zamówienie zrealizowane zostanie wysłane na adres email klienta.
Dodatkowo klient może zamówić nawet jedną licencję, jak również uruchomić wersję próbną nawet
do 30 dni.
W przypadku usługi CSP, mamy do czynienia z dwoma możliwościami uruchomienia usług.

Nowy Klient:
Jeżeli klient nie posiada konta w domenie onmicrosoft to uruchomienie usług odbywa się poprzez
wysłanie do Działu Licencji zamówienia z danymi:
dane teleadresowe Klienta – nazwa firmy, adres,
dane kontaktowe Klienta – imię, nazwisko, mail, nr telefonu.
Klient posiadający temat w usłudze:
Jaki rodzaj usługi ma być załączony dla Klienta, ilość seatów nr MPN Resellera w Microsoft.
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