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Wychodząc  naprzeciw  zróżnicowanym  oczekiwaniom  Klientów,  stworzyliśmy  elastyczne  warunki 
licencjonowania naszych produktów. Użytkownicy domowi, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa mają 
możliwość zakupu licencji dostosowanej do swoich indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdują się założenia 
naszych modeli licencjonowania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące 
danego modelu licencjonowania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail kontakt@paragon-software.pl  

Opis modeli licencjonowania produktów Paragon SoftwareOpis modeli licencjonowania produktów Paragon Software

Licencja pojedynczaLicencja pojedyncza

Licencja pojedyncza jest przeznaczona do instalacji oprogramowania na jednymjednym systemie komputerowym. 
Okres  użytkowania  licencjonowanego  oprogramowania  jest  nieograniczonynieograniczony.  Użytkownikowi  nie  wolno 
wypożyczać ani przekazywać oprogramowania oraz dokumentacji technicznej osobom trzecim.

Licencja pakietowaLicencja pakietowa

Licencja  pakietowa  to  zestaw  licencji  jednego  typu  aplikacji,  zawierający  nie  mniej  niż  25  licencjinie  mniej  niż  25  licencji  
jednostkowych.  Cena  jednostkowej  licencji  w  takim  pakiecie  jest  tym  niższa,  im  większa  jest  ich  ilość 
wchodząca w skład pakietu. Każda z licencji jednostkowych wchodzących w skład licencji pakietowej może 
zostać zainstalowana tylko na jednej maszynie, a okres licencjonowania aplikacji  jest  nieograniczonynieograniczony. W 
przeciągu  roku  od  daty  zakupu  licencji  pakietowej,  użytkownik  może  dokupić  dodatkowe  licencje  z 
uwzględnieniem  rabatu,  jaki  otrzymał  przy  pierwotnym  zakupie.  Podobnie,  jak  w  przypadku  licencji 
pojedynczej - Użytkownikowi nie wolno wypożyczać ani przekazywać oprogramowania oraz dokumentacji 
technicznej osobom trzecim. W przypadku dużej liczby licencji warto zastanowić się nad licencją obszarową 
lub licencją dla przedsiębiorstw.  

Licencja obszarowaLicencja obszarowa

Licencja  obszarowa  daje  prawo  do  użytkowania  oprogramowania  firmy  Paragon  Software  na 
nieograniczonejnieograniczonej liczbie serwerów i komputerów zlokalizowanych w obrębie jednej lokalizacji firmyjednej lokalizacji firmy**. Okres 
trwania licencji jest nieograniczonynieograniczony. Licencjonowanie rozpoczyna się od 10 serwerów10 serwerów i 250 stacji roboczych250 stacji roboczych. 
Jeśli liczba systemów w firmie powiększy się – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych licencji. 
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Licencja  obszarowa  zapewnia  1  rok  bezpłatnej  aktualizacji  do  nowszej  wersji  produktu.  Cena  licencji 
obszarowej obliczana jest na życzenie Klienta, w zależności od ilości systemów w danej lokalizacji  firmy. 
Użytkownikowi  nie  wolno wypożyczać  ani  przekazywać  oprogramowania  oraz  dokumentacji  technicznej 
osobom trzecim.

• Jedna lokalizacja firmy = obszar o zasięgu maksymalnie 8 km, na którym znajduje się jeden lub więcej budynków tej 
samej firmy

Licencja dla przedsiębiorstwLicencja dla przedsiębiorstw

Licencja  dla  przedsiębiorstw  gwarantuje  prawo  do  używania  oprogramowania  firmy  Paragon  Software 
niezależnie od lokalizacjiniezależnie od lokalizacji, w każdej siedzibie danego przedsiębiorstwa. Licencjonowany produkt może być 
zainstalowany  na  nieograniczonejnieograniczonej liczbie  maszyn.  Okres  trwania  licencji  jest  nieograniczonynieograniczony. 
Licencjonowanie rozpoczyna się  od  20 serwerów20 serwerów i  250 stacji  roboczych250 stacji  roboczych.  Jeśli  liczba systemów w firmie 
powiększy się - nie trzeba nabywać nowych licencji. Licencja dla przedsiębiorstw zapewnia 1 rok bezpłatnej 
aktualizacji do nowej wersji produktu. Cena licencji dla przedsiębiorstw obliczana jest na życzenie Klienta, w 
zależności  od  ilości  systemów  w  firmie.  Użytkownikowi  nie  wolno  wypożyczać  ani  przekazywać 
oprogramowania oraz dokumentacji technicznej osobom trzecim.

Licencja zaawansowanaLicencja zaawansowana

Licencja zaawansowana to model kierowany do dużych korporacji, oferujący możliwość  nieograniczonegonieograniczonego  
czasowo używania oprogramowania firmy Paragon Software na co najmniej 200 serwerach200 serwerach i 1000 stacjach1000 stacjach  
roboczychroboczych, niezależnie od miejscaniezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jeśli liczba systemów w się powiększy - nie trzeba 
nabywać nowych licencji. Licencja zaawansowana zapewnia 1 rok bezpłatnej aktualizacji do nowej wersji 
produktu. Cena licencji zaawansowanej obliczana jest na życzenie Klienta, w zależności od ilości systemów 
na jakich ma być używana. Ponadto licencja zaawansowana zapewnia  dodatkowy rabatdodatkowy rabat na zakup innych 
rozwiązań firmy Paragon Software. Użytkownikowi nie wolno wypożyczać ani przekazywać oprogramowania 
oraz dokumentacji technicznej osobom trzecim.

Licencja TechnikaLicencja Technika

Licencja technika upoważnia  konkretną osobękonkretną osobę do używania określonego oprogramowania firmy Paragon 
Software  na  zdefiniowanej  liczbie  maszyn,  w  jednej  lub  więcej  lokalizacjach  firmy*  (warunki  używania 
programu -  w zależności  od  typu  licencji  technika.  Rodzaje  Licencji  Technika  znajdziesz  TUTAJ.  Licencja 
Technika  występuje  w  subskrypcji  jednorocznejjednorocznej,  dwuletniejdwuletniej i  trzyletniejtrzyletniej. UWAGA!  Licencjonowanie 
oprogramowanie  nie  może  być  używane  na  dwóch  systemach  komputerowych  jednocześnienie  może  być  używane  na  dwóch  systemach  komputerowych  jednocześnie.  Gdy 
oprogramowanie jest już zainstalowane na stałe na jednym systemie, nie może być używane na innym, bez 
nabycia dodatkowej, pojedynczej licencji. Licencja technika, w odróżnieniu od innych typów licencji, nie jest 
przypisana do danego systemu komputerowego, a do  konkretnego specjalistykonkretnego specjalisty.  Użytkownikowi nie wolno 
wypożyczać ani przekazywać oprogramowania oraz dokumentacji technicznej osobom trzecim.   

• Jedna lokalizacja firmy = obszar o zasięgu maksymalnie 8 km, na którym znajduje się jeden lub więcej budynków tej 
samej firmy
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Licencja edukacyjnaLicencja edukacyjna

Model licencji edukacyjnej został stworzony specjalnie dla sektora edukacyjnego. Gwarantuje dostępność 
rozwiązań firmy Paragon Software po bardzo przystępnej cenie dla uczniów, nauczycieli, szkół średnich oraz 
szkół wyższych. Zdajemy sobie sprawę z kiepskiej sytuacji finansowej instytucji naukowych na całym świecie, 
dlatego w każdej chwili jesteśmy gotowi przedyskutować specjalne, indywidualne warunki licencjonowania 
w  zależności  od  wymagań  oraz  ograniczeń  budżetowych  danej  instytucji.  W  ramach  modelu  licencji 
edukacyjnej występują dwa warianty:  licencja dla uczniów i  nauczycielilicencja dla uczniów i  nauczycieli oraz  licencja dla terenu szkołylicencja dla terenu szkoły. 
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości nabycia wybranego wariantu licencji 
edukacyjnej.

Licencja publicznaLicencja publiczna

Model licencji publicznej został stworzony specjalnie dla instytucji sektora publicznego. Biorąc pod uwagę 
rygorystyczne  warunki  finansowania  wspomnianych  instytucji  i  ich  ograniczenia  budżetowe,  Paragon 
Software  proponuje  atrakcyjne  warunki  licencjonowania  swoich  produktów  dla  sektora  publicznego. 
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się czy Twoja organizacja klasyfikuje się do otrzymania specjalnegospecjalnego  
rabatu dla instytucji publicznychrabatu dla instytucji publicznych.

RRozszerzona gwarancja aktualizacji do nowej wersji aplikacjiozszerzona gwarancja aktualizacji do nowej wersji aplikacji

Generalnie każdy Klient firmy Paragon Software po dokonaniu zakupu produktu ma prawo do darmowej 
aktualizacji  do nowej  wersji  zakupionej  aplikacji*.  Gwarancja ta obowiązuje jednakże tylko przez  30 dni 30 dni  
liczonych od daty dokonania zakupu produktuliczonych od daty dokonania zakupu produktu. 

Jako dodatkową usługę  Użytkownik  może  nabyć  rozszerzoną gwarancję  darmowej  aktualizacji  produktu 
firmy  Paragon  Software  do  najnowszej  wersji.  Rozszerzona  gwarancja  oferowana  jest  w  subskrypcji 
jednorocznejjednorocznej, dwuletniejdwuletniej lub trzyletniejtrzyletniej. Dzięki gwarancji aktualizacji do nowej wersji aplikacji nie musisz się 
martwić  o  dodatkowe koszty  nabycia  nowego produktu,  po jego wydaniu i  jednocześnie uchronić  swój 
system  przed  potencjalną  niekompatybilnością  systemu.  Usługa  gwarantuje  darmowe  pobieraniedarmowe  pobieranie  
najnowszych  wersji  oprogramowanianajnowszych  wersji  oprogramowania,  przez  wykupiony  okres  subskrypcji.  Aby  dowiedzieć  się  więcej, 
skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: kontakt@paragon-software.pl  

• aktualizacja do nowej wersji aplikacji  (upgrade) polega na zmianie wersji  produktu, reprezentowanej poprzez zmianę 
głównej cyfry w nazwie wersji aplikacji według schematu  X.X → Y.X
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