מעבר למודל רישוי ""Identity Based
כפי שבוודאי ידוע לך Esri ,ממשיכה להתפתח לכיוון מודל רישוי מבוסס-זהות ( )Identity-Basedעבור
פלטפורמת  .ArcGISזוהי גישה מודרנית ,שאומצה על ידי ארגונים רבים ,ויש לה לא מעט יתרונות וביניהם:




אבטחת מידע וגישה גמישה ליישומים ולמידע ,מכל מכשיר ,בכל עת ובכל מקום.
ניהול ,פיקוח ,והקצאת כלים ויישומים נכונים עבור המשתמשים בצורה יעילה יותר.
טיפול בסביבות וירטואליות בצורה חלקה.

מודל הרישוי " (CU( "Concurrent Useנמצא בקונפליקט עם הגישה החדשה המתקדמת של מודל רישוי
" "Identity Basedולכן  Esriהחליטו לעבור בהדרגה ממודל  CUלמודל המבוסס זהות.
כהטבה ללקוחות עם רישיונות  Esri ,CUמאפשרת לתקופת זמן מוגבלת להמיר רישיון ArcGIS
( Desktop CUבשווי  )4,750$ב 3-רישיונות ( ArcGIS Desktop SUבשווי  )6,600$ללא תוספת
תשלום 3 .רישיונות ה SU-יהיו באחזקה עד לתום תקופת האחזקה של מוצר ה .CU-מחיר חידוש
האחזקה בתום תקופה זו יהיה לפי  3רישיונות .SU
רכישת רישיונות CU
בשל הנ"ל ,לאחר  31בדצמבר  ,2016לקוחות חדשים לא יוכלו לרכוש רישיונות של ArcGIS
 Desktopבמודל  .CUהאופציות שיעמדו בפני לקוחות חדשים הן רכישת רישוי  SUלשימוש
ב ArcMap-או שימוש ב ArcGIS Pro-באמצעות  .)Identity( Named Userהצעות מחיר לArcGIS -
 Desktop CUשניתנו עד  31בדצמבר  2016יכובדו כל עוד הינן בתוקף.
 Esriנעתרה לבקשת הלקוחות הקיימים שביקשו להאריך את התקופה בה ניתן עדיין לרכוש רישיונות
 ,CUולמרות שהכוון הכללי של המעבר לרישוי מבוסס זהות לא השתנה ,החליטה  Esriלהמשיך
ולאפשר רכישת רישיונות  CUללקוחות קיימים בלבד ,שיש ברשותם רישיונות  CUבחוזה אחזקה
בתוקף  ,לפרק זמן נוסף (שכרגע אינו תחום בזמן).
אחזקת רישיונות CU
התמיכה בלקוחות שנמצאים בחוזה אחזקה בתוקף לרישיונות  ArcGIS Desktop CUכולל תוספים
תמשך .לקוחות אלה יקבלו עדכוני גרסה  10.5שימשיכו לעשות שימוש במודל ה .CU-כמו כן ניתן יהיה
לשדרג רישיונות  ArcGIS Desktop CUשנמצאים בחוזה אחזקה בתוקף (לדוגמא שדרוג מDesktop -
 Basicל Desktop Standard -או .(Desktop Advanced
לקוחות שיש ברשותם רישיונות  ArcGIS Desktop CUשאינם נמצאים בחוזה אחזקה בתוקף
יכולים לחדש את חוזה האחזקה לרישיונות שברשותם עד  31.12.16בכדי להמשיך להשתמש
ברישיונות אלה עם  .ArcGIS Desktop 10.5לא ניתן יהיה לחדש אחזקה לרישיונות ArcGIS Desktop
 CUלאחר תאריך זה .הצעות מחיר לחידוש אחזקה לרישיונות  CUשניתנו עד  31בדצמבר  2016יכובדו
כל עוד הינן בתוקף.
לאור זה ,אנו ממליצים בחום לבחון את האפשרות להחזרת רישיונות  CUלאחזקה כל עוד ניתן.
החל מ 1.1.2017-לקוחות שיש ברשותם רישיונות  ArcGIS Desktop CUשאינם באחזקה ,או
שאחזקתם פגה עקב אי חידושה ,יוכלו לקבל רישיון  ArcGIS Desktop SUבמחיר אחזקה של רישיון
.SU
אנו נשמח לענות על כל שאלה בנושא זה בכדי לאפשר לארגונך מעבר קל ככל האפשר למודל רישוי
מבוסס-זהות .לעזרה אתם מוזמנים לפנות ישירות למנהל הלקוח שלכם ,או למחלקת השווק
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