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Terjedőben az előfizetéses
szoftvervásárlás

A gyártók ma már számtalan konstrukcióban kínálnak szoftvereket.
Ezek egyik érdekes változata az előfizetéses modell, melyet például
az Adobe is bevezetett.

Mióta szoftverek léteznek a gyártók mindig arra törekedtek, hogy
szellemi termékeik díjazását úgy szabják meg, hogy az minél inkább
arányban álljon a felhasználó számára a termék által biztosított üzleti
előny nagyságával. Az egyszerű "egy telepítés-egy licenc" megoldásról
már meglehetősen korán kiderült, hogy nehéz vele ezt megvalósítani. Így
alakultak ki aztán az olyan egészen speciális megoldások, mint a
rendelési sor alapú licencelés a számlázó rendszereknél, vagy az
ekvivalens hordó alapú licencelés az olajiparban.

Idővel előtérbe került a licencelésben az idő is, mint dimenzió, hiszen a
használat időtartama, gyakorisága szintén szoros összefüggésben van
az üzleti előny nagyságával, csak persze mérni nehezebb.

Ebben a témában egészen új fejezet nyílhat meg a felhőszolgáltatások
terjedésével. A felhőszolgáltatások igénybevételének egyik vitathatatlan
előnye ugyanis, hogy a díjazás elsősorban a használati idővel arányos.
Persze a felhőszolgáltatás sem az a bizonyos csodafegyver, amely
mindent visz és mindenre megoldás, főleg azért, mert sok vállalat
egyelőre nem tudja, vagy nem akarja igénybe venni ezeket a
szolgáltatásokat, de mégis rugalmasabb és kényelmesebb licencelési
opciókra vágyik.

De vajon kínálnak-e és mit ezeknek a vállalatoknak a szoftvergyártók?
Vagyis költőien fogalmazva mi van az ég és a föld között a
szoftveriparban?

Az előfizetés ■ Ilyen konstrukcióval már számos gyártó rendelkezik, és
idén áprilisban végre az Adobe is kirukkolt egy előfizetéses ajánlattal a
Creative Suite-hoz. Az előfizetés lényege tulajdonképpen az idő
dimenzió bevonása a szoftver licencelésbe, vagyis annak biztosítása,
hogy a felhasználó csak akkor és annyit fizet a szoftverért, amikor és
amennyit használta. Az Adobe idén bejelentett konstrukciója - más
gyártók konstrukcióihoz hasonlóan - a szoftver használatát az előfizetési
díj ellenében meghatározott időre (1 hónapra vagy 1 évre), akár
folytatólagosan több periódusra is biztosítja. A díjfizetés megszűnésével
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azonban a használat joga szintén megszűnik.

Az Adobe konstrukció egyik különlegessége az, hogy a havi előfizetés
bármelyik havi számlázási időszak végén leállítható, majd később
újraindítható. Még a szoftver újratelepítésére sincsen szükség,
amennyiben az előfizetés lemondása után hat hónapon belül a
felhasználó újraindítja az előfizetést. Alkalmi, vagy időszakos
termékfelhasználás esetében így lehetőség nyílik arra, hogy a
felhasználó csak azokért a hónapokért fizessen ellenértéket, amikor a
szoftvert ténylegesen használta.

A konstrukció másik különlegessége, hogy megjelenik a
telefonszolgáltatásoknál gyakori hűségnyilatkozat intézménye az 1 éves
előfizetésnél, természetesen a hosszabb kötelezettségvállalás
ellentételezéseként alacsonyabb díjjal. A kedvezőbb árképzés lényeges
szempont lehet a díjfizetés gyakoriságának kiválasztásakor, de
figyelembe véve a havi előfizetés fent említett tulajdonságait elsősorban
azon ügyfelek számára javasolható ez a fizetési módozat, akik valóban
folyamatosan használják a kreatív szoftvereket. Ugyanis amennyiben a
felhasználó az éves periódus vége előtt lemondja előfizetését, akkor
megszűnik a jogosultsága az éves díjszabásra és felszámítják az éves
és a havonta megújítható konstrukció havidíja közötti különbözetet
azokra a hónapokra, amikor a szoftver használtban volt.

Kinek jó ez? ■ A gyártónak egész biztosan, efelől ne legyen kétségünk,
hiszen használják a szoftverét és folyamatosan fizetnek is érte. Az
illegálisan futó példányok tekintetében az Adobe kreatív szoftverei
igencsak élen járnak, így nem csoda, ha a gyártó innovatív
megoldásokkal próbálja ezt visszaszorítani. De vajon milyen előnyöket
biztosít, és milyen felhasználóknak lehet előnyös az előfizetés?

Népbetegség a helytelen szoftvergazdálkodás?
130 ezer forintnyi felesleges szoftver van egy céges gépen
Bízhatunk a nyílt forráskódú szoftverlicencekben?

Fontos kiemelnünk, hogy természetesen a Creative Suite előfizetéses
változata is ugyanolyan funkciókkal és szolgáltatásokkal használható,
mint az örökös licenccel rendelkező termék. Viszont jelentős különbség,
hogy a rendszeres díjért cserébe folyamatosan hozzáférést biztosít a
legfrissebb szoftververzióhoz mindaddig, amíg érvényben van az
előfizetés. Mindemellett az örökös licenc beszerzéséhez képest az
előfizetés induláskor jelentősen alacsonyabb induló költséget jelent,
valamint az előfizetés díja költségként elszámolható.

Így elsősorban azoknak a felhasználóknak lehet kedvező ez a megoldás,
akik valóban folyamatosan használják a kreatív szoftvereket és ráadásul
mindig a legújabb változatot szeretnék használni. Szintén megoldás
lehet olyan felhasználók problémájára, akiknél csak egy adott időszakra
merül fel az igény a szoftver használatára "projekt" jelleggel. Végül
érdekes lehet azoknak a felhasználóknak is, akik régebbi verziójú
Creative Suite termékcsomaggal, vagy annak valamely komponensével
rendelkeznek, de már nem tudják igénybe venni a frissítés (upgrade)
lehetőségét.

Természetesen bárki is gondolkodik új licencelési megoldásokra történő
áttérésen - legyen az előfizetés vagy éppen felhőszolgáltatás - a döntés
előtt mindenképpen ajánlott a használat teljes költségét figyelembe vevő
gazdaságossági számításokat elvégeznie.

Gáspár-Hidasi Eszter a szoftvergazdálkodási
tanácsadással foglakozó IPR-Insights vezető
tanácsadója, informatikus mérnök.

Log in to
Facebook to post

Megerősít

Tetszik Tetszik: Terjedőben az előfizetés szoftvervásárlás -
Bitport.hu. · Admin Oldal · Statisztikák · Hiba
Rajtad kívül egy felhasználónak tetszik.Egy embernek
tetszik. Regisztráció, hogy megnézd, mi tetszik
ismerőseidnek. · Admin Oldal · Statisztikák · Hiba

Impresszum |Adatkezelési elveink 

Partnereink:Figyelő |FN.hu |Hírstart |Propeller

http://www.bitport.hu/trendek/openedu-nyilt-forraskodu-szoftverek-a-hazai-oktatasi-intezmenyeknek
http://www.bitport.hu/trendek/openedu-nyilt-forraskodu-szoftverek-a-hazai-oktatasi-intezmenyeknek
http://www.bitport.hu/mobilitas/oriasi-mango-telefont-epit-a-htc
http://www.bitport.hu/mobilitas/oriasi-mango-telefont-epit-a-htc
http://www.bitport.hu/mobilitas/hazai-szolgaltatok-okostelefonos-alkalmazasai
http://www.bitport.hu/mobilitas/hazai-szolgaltatok-okostelefonos-alkalmazasai
http://www.bitport.hu/mobilitas/nortel-apple-microsoft-google-szabadalmi-portfolio-felvasarlas
http://www.bitport.hu/mobilitas/nortel-apple-microsoft-google-szabadalmi-portfolio-felvasarlas
http://www.bitport.hu/vezinfo/nepbetegseg-a-helytelen-szoftvergazdalkodas
http://www.bitport.hu/vezinfo/egy-ceges-gepen-130-ezer-forint-hasznalaton-kivueli-szoftver-van
http://www.bitport.hu/vezinfo/bizhatunk-e-a-nyilt-forraskodu-szoftverlicencekben
http://www.ipr.hu/
http://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=83dfa5009bf86a899f184eb015b96344&channel_url=http://static.ak.fbcdn.net/connect/xd_proxy.php?version=3%23cb=f280a9e9219ce9&origin=http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Ff341f9301ca5a7&relation=parent.parent&transport=postmessage&locale=hu_HU&numposts=10&sdk=joey&title=Terjed%C5%91ben%20az%20el%C5%91fizet%C3%A9ses%20szoftverv%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s%20-%20Bitport.hu&url=http://www.bitport.hu/vezinfo/szoftver-licenc-elofizetes-adobe&width=430&xid=http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe?AcrobatWebCapTID2#
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=bitport.hu&placement=like_button&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe&extra_2=HU
http://www.bitport.hu/info/impresszum
http://www.bitport.hu/info/adatkezelesi-elveink
http://www.fn.hu/hetilap
http://www.fn.hu/
http://www.hirstart.hu/
http://www.propeller.hu/


Terjedőben az előfizetéses szoftvervásárlás - Bitport.hu

http://www.bitport.hu/vezinfo/szoftver-licenc-elofizetes-adobe[2011.07.04. 14:47:43]


	www.bitport.hu
	Terjedőben az előfizetéses szoftvervásárlás - Bitport.hu


	ljZW5jLWVsb2ZpemV0ZXMtYWRvYmUA: 
	form1: 
	sa: 
	q: 


	RvYmU/QWNyb2JhdFdlYkNhcFRJRDIA: 
	form0: 
	fb_dtsg: AQBoZaPY
	app_id: 251390640140
	xid: http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe
	c_url: http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwidgets%2Fcomments.php
	r_url: http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe
	flavor: 3
	sig: b95bb6209ac938220c3fdb118021617e
	ret_now: 1
	maxct: 10
	count: 0
	total: 0
	reverse: 
	title: Terjedőben az előfizetéses szoftvervásárlás - Bitport.hu
	connected: 
	external: 1
	loggedin: 0
	post_form_id: e4e91660d714486c064e21a71183c9d4
	captcha_persist_data: AZmchWwcEcI1b3YkGL-w3Ib5G5sobdjmpERMBNwDi8idPmCAkYl45AZDrL5FQ0rAxTn1g6kpojwPpgb3kddE6azvTzIWvmEh2hu-iSem4sG0kSKJNsmgFvQiDoBlxQh46MJUo6E7o77rbNpzj2otbDVLOybXBxJUeuFOwfQ6PlCSPUsQ0akRyhSyYlcvlRNCnOBN1tJA7mGptr6RjU8qKQhZpxTLKTV13vNvA9p07sSNqEo7ZqqCCUXKaTe5uUXyti23pgm6hMdZtMZ-4qlG3PC2BmuulCIsLfYq9R8WrMWIL6J-aWWoA5hlnWZWBsVgQ_YHDk2aJxN75dMctdjiZeZiCIgSjkis3U_jMq79xqOa4ylMBN-YGZxIBii_cSc1xAVblbxBmGqD997e1fvp5C-8b_4PPPIdx_eRyrAfjy7FX4n1tAkdrmsOEowxpvzYejMz3Yu-VNEyko6e9R5II97BZ8kBTuvzuG1Mp9pwnsQsJMrcu4yU1SxRLrnjK4oSoXkqHOgMBZgB61jO2RbBT5yt9lMT7qZy3ZtC-JZby2JNRwaLW1GCYqp28dtNTLO7AAzGlMhjDyLNvSB_0f9AVYQPBaQfrR4rzQsZON07GhiivYf720eZ2Cz0Bx6qp2dTr0CI_f65Uo36S2I-Y_hLShSUn-s_VA5RL-qHflzNuGsUHyMgvSzcallOwbN0dPrOvPJBXlJknzzVegfy2X652Ye-p1pYowjZZBgjLel9vaSIxCkcgrfvylA9cCpvV5b7AksFjZZNymzwtXpp171AlC1JEjADZD8JQrCrXKE0fQ2wFCoGoDwDeLRHH4j3Abj9d01K57r6TZv0lrksJaXSj7ugtDWF62qWGinRTixhJ7bj6g
	input0: 
	fb_dtsg_(1): AQBoZaPY
	app_id_(1): 251390640140
	xid_(1): http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe
	c_url_(1): http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwidgets%2Fcomments.php
	r_url_(1): http%3A%2F%2Fwww.bitport.hu%2Fvezinfo%2Fszoftver-licenc-elofizetes-adobe
	flavor_(1): 3
	sig_(1): b95bb6209ac938220c3fdb118021617e
	ret_now_(1): 1
	maxct_(1): 10
	count_(1): 0
	total_(1): 0
	reverse_(1): 
	title_(1): Terjedőben az előfizetéses szoftvervásárlás - Bitport.hu
	connected_(1): 
	external_(1): 1
	loggedin_(1): 0
	post_form_id_(1): e4e91660d714486c064e21a71183c9d4
	captcha_persist_data_(1): AZmchWwcEcI1b3YkGL-w3Ib5G5sobdjmpERMBNwDi8idPmCAkYl45AZDrL5FQ0rAxTn1g6kpojwPpgb3kddE6azvTzIWvmEh2hu-iSem4sG0kSKJNsmgFvQiDoBlxQh46MJUo6E7o77rbNpzj2otbDVLOybXBxJUeuFOwfQ6PlCSPUsQ0akRyhSyYlcvlRNCnOBN1tJA7mGptr6RjU8qKQhZpxTLKTV13vNvA9p07sSNqEo7ZqqCCUXKaTe5uUXyti23pgm6hMdZtMZ-4qlG3PC2BmuulCIsLfYq9R8WrMWIL6J-aWWoA5hlnWZWBsVgQ_YHDk2aJxN75dMctdjiZeZiCIgSjkis3U_jMq79xqOa4ylMBN-YGZxIBii_cSc1xAVblbxBmGqD997e1fvp5C-8b_4PPPIdx_eRyrAfjy7FX4n1tAkdrmsOEowxpvzYejMz3Yu-VNEyko6e9R5II97BZ8kBTuvzuG1Mp9pwnsQsJMrcu4yU1SxRLrnjK4oSoXkqHOgMBZgB61jO2RbBT5yt9lMT7qZy3ZtC-JZby2JNRwaLW1GCYqp28dtNTLO7AAzGlMhjDyLNvSB_0f9AVYQPBaQfrR4rzQsZON07GhiivYf720eZ2Cz0Bx6qp2dTr0CI_f65Uo36S2I-Y_hLShSUn-s_VA5RL-qHflzNuGsUHyMgvSzcallOwbN0dPrOvPJBXlJknzzVegfy2X652Ye-p1pYowjZZBgjLel9vaSIxCkcgrfvylA9cCpvV5b7AksFjZZNymzwtXpp171AlC1JEjADZD8JQrCrXKE0fQ2wFCoGoDwDeLRHH4j3Abj9d01K57r6TZv0lrksJaXSj7ugtDWF62qWGinRTixhJ7bj6g
	wall_text: Új hozzászólás




