
  

Kompleksowa i przekrojowa wiedza  
z zakresu licencjonowania Microsoft.  

Produkty serwerowe, desktopowe, usługi 
Cloud, umowy licencyjne i wiele innych. 

 

Warsztat prowadzony jest przez wieloletnich 
praktyków i poza wiedzą teoretyczną 
obfituje w przykłady „z życia”, ciekawostki   
i ćwiczenia.  

 

§ Czas trwania: 2 dni 
§ Formuła: zdalnie, videokonferencja 
§ Uczestnicy: Kameralne grupy 
§ Trenerzy: Konsultanci Enterprise SAM 
§ Cena: 1999 zł netto / osoba 

Przy 3 osobach z jednej firmy:  
1599 zł netto / osoba  
 

DLACZEGO WARTO? 

Szkolenie dedykowane jest dla: 

§ License Manager 
§ Administrator IT 
§ SAM Manager 
§ Osoby uczestniczące w procesie 

zarządzania oprogramowaniem 

Wiedza, którą zdobędziesz pozwoli na lepsze 
zrozumienie zasad licencjonowania oraz 
będzie przydatna w procesie zarządzania 
oprogramowaniem (SAM). 

 

Po warsztacie otrzymasz: 

§ Imienny certyfikat 
§ Materiały szkoleniowe 
§ Zniżkę na kolejne warsztaty 

PROFIL UCZESTNIKA 

Licencjonowanie 

Microsoft 
WARSZTAT 
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY 



 

 

 

 

 

 

  

SZKOLENIA | Portfolio 

W naszym portfolio znajdziesz warsztaty z wielu obszarów związanych z licencjonowaniem 
oraz Software Asset Management. 

Każdy warsztat możemy przeprowadzić w formule zamkniętej 1:1, również stacjonarnie. 

Więcej informacji uzyskasz od opiekuna handlowego. 

LICENCJONOWANIE MICROSOFT 
Poziom podstawowy 

Wstęp do licencjonowania Microsoft, najważniejsze aspekty prawne, informacje o rodzajach 
licencji, dokumentacja licencyjna, licencjonowanie wybranych produktów i usług Microsoft.  

Profil uczestnika: Osoba zaczynająca swoją przygodę z licencjonowaniem 
Czas trwania: 1 dzień 
Cena: 999 zł netto / osoba 

PROCES ZARZĄDZANIA AKTYWAMI OPROGRAMOWANIA 
Poziom średniozaawansowany 

Bezpieczeństwo aktywów licencyjnych, optymalizacja kosztów zakupu, optymalizacja TCO. 

Profil uczestnika: Pracownicy działów zakupowych, księgowych, osoby zarządzające ryzykiem, CFO 
Czas trwania: 1 dzień 
Cena: 1599 zł netto / osoba 

LICENCJONOWANIE MICROSOFT 
Poziom zaawansowany 

Licencjonowanie produktów i usług Microsoft w zaawansowanych scenariuszach. 
Optymalizacja środowisk serwerowych i klienckich pod kątem doboru licencji. Szkolenie 
dedykowane dla osób z doświadczeniem i ugruntowaną wiedzą licencyjną. 

Profil uczestnika: License Manager, Architekt Środowisk IT, SAM Manager 
Czas trwania: 2 dni 
Cena: 1599 zł netto / osoba / pierwszy dzień 

899 zł netto / osoba / drugi dzień 

Możliwość skorzystania z pierwszego dnia szkolenia lub łącznie z pierwszego oraz drugiego dnia szkolenia.  



 

 

  

 

Warsztat licencyjny prowadzony jest przez konsultantów Enterprise Software Asset Management  
z wieloletnim doświadczeniem w zakresie licencjonowania, zarządzania oprogramowaniem  
oraz projektów związanych z przeglądem licencyjnym. 

MARCIN WOJNA 
Enterprise SAM Consultant 

Od 22 lat związany z licencjonowaniem i technologią Microsoft oraz 
Software Asset Management. Prowadził projekty z zakresu zgodności 
licencyjnej w organizacjach Corporate & Enterprise na terenie całej 
Europy. Certyfikowany inżynier Microsoft z zakresu licencjonowania, 
Software Asset Management, Windows Server oraz Office 365.  

PRZEMYSŁAW SOBCZYK 
Enterprise SAM Consultant 

Od 2001 roku związany z Software Asset Management. Pasjonat 
licencjonowania Microsoft. Ponad 20 lat doświadczenia w Projektach 
Software Asset Management, projektowaniu środowisk IT  
oraz optymalizacjach kontraktów licencyjnych dla klientów  
z segmentu Enterprise. Obecnie kieruje Zespołem wspierającym 
organizacje w zarządzaniu licencjami. 

 

 

KONTAKT HANDLOWY 

AGNIESZKA DAWIDZIAK 
SAM Advisor 

TEL +48 606 679 435 
agnieszka.dawidziak@response.pl 

 

TRENERZY 


