
Potrzebny ci teraz tylko 
jeden klucz sprzętowy do 
użycia Microcat na całej 
twojej sieci.

Infomedia niedawno wprowadziła 
sieciowy klucz sprzętowy, który 
udostępnia twojemu przedsta-
wicielstwu handlowemu bardziej 
elastyczne opcje licencjonowania 
Microcat. Przyłączając tylko jeden 
klucz sprzętowy do twojego ser-
wera, tworzymy zbiór licencji 
dostępnych z każdego komputera 
w towjej sieci. Nie potrzebujesz 
już klucza sprzętowego na każdym 
komputerze – tylko jeden klucz 
sieciowy na serwerze.

Zorganizowanie zbioru licencji 
tak aby najlepiej odpwiadał twoim 
potrzebom jest proste. Możesz 
ustalić licencje dla użytkowników 
potrzebujących stały dostęp i 
możesz również mieć współbieżne 
licencje, dostępne użytkownikom na 
zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Kluczową korzyścią tego 
rozwiązania sieciowego jest to, że 
daje ci możliwość zaoszczędzenia 
pieniędzy na twoich licencjach 
Microcat. To rozwiązanie sieciowe 
szczególnie wypełnia potrzeby do-
rywczych użytkowników Microcat. 
Obecnie, trzech dorywczych 

użytkowników potrzebowałoby  
trzech licencji – przy rozwiązaniu 
sieciowym, mogą oni wszyscy 
używać jedną z licencji sieciowych pod 
warunkiem, że nie będą jej używać 
w tym samym czasie. Od razu 
zaoszczędzasz w ten sposób na 
koszcie dwóch licencji Microcat.. 

Sieciowe rozwiązanie Infomedii 
oferuje ci bardziej elastyczny i 
wydajny sposób używania Microcat 
w twoim przedstawicielstwie 
handlowym. Nawet jeśli używasz 
Microcat w innej franszyzie, 
wszystkie licencje mogą w 
dalszym ciągu być kontrolowane 
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MAS:

Nasi specjaliści w Obsłudze Klienta 
udzielą ci każdego rodzaju pomocy we 
wprowadzeniu rozwiązania sieciowego do 
twojego przedstwicielstwa handlowego.

Standartowych Licencji

Współbieżne Licencje

PC/komputery osobiste

Klucz sprzętowy

dynamicznie przy użyciu 
sieciowego rozwiązania. Nie 
musisz  się również martwić o to 
jak zmienić ilość twoich licencji, 
możemy to zrobić natychmiast 
– wystarczy jeden telefon.

Chcielibyśmy pracować wspólnie 
z tobą nad wprowadzeniem
Rozwiązania Sieciowego 
Microcat do twojego przedsta-
wicielstwa handlowego. Jeśli 
chciałbyś uzyskać więcej infor-
macji na temat tej możliwości 
na zaoszczędzenie pieniędzy, 
prosimy zadzwonić do nas pod 
znajdujący się poniżej numer 
Centrum Obsługi Klienta.

☎  + 44 20 8620 0294
www.fordeurope.microcat.net/support 
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