
Microsoft zvyšuje ceny
Společnost Microsoft v srpnu 2021 oznámila změny komerčních cen služby Microsoft 365*. Tyto změny nevstoupí  
v platnost okamžitě, avšak dopad budou mít na všechny zákazníky společnosti Microsoft, proto je dobré jim 
rozumět a připravit se na ně.

PROČ?
 › Počet komerčních placených míst (seats) ve službě Office 365 vzrostl na více než 300 milionů.

 › Od uvedení Office 365 na trh nedošlo k žádné podstatné aktualizaci (zvýšení) cen.

 ›  Toto nezahrnuje fixace a úpravy měnových kurzů nebo změny cen jednotlivých komponentů (například 
zvýšení ceny EMS v srpnu 2021).

 › Zvyšování cen odráží růst hodnoty pro zákazníky.

 › Od uvedení na trh bylo do O365 přidáno 24 aplikací:

 › Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer  
a Whiteboard a další.

 › Přibylo 1 400 nových funkcí:

 › komunikace a spolupráce;

 › bezpečnost a dodržování předpisů;

 › umělá inteligence a automatizace.

Produkt Zvýšení ceny ($) Zvýšení ceny (%)
Microsoft 365 Business Basic 5–6 USD na uživatele 20 %

Microsoft 365 Business Premium 20–22 USD 10 %

Office 365 E1 8–10 USD 25 %

Office 365 E3 20–23 USD 15 %

Office 365 E5 35–38 USD 9 %

Microsoft 365 E3 32–36 USD 13 %

KDY A O KOLIK?
Počínaje 1. březnem 2022 se mění ceny následujících komerčních produktů:

Zvýšení cen se uplatní celosvětově, v některých regionech s úpravami pro místní trh. U produktů M365 E5, M365 
Business Standard, Education a Consumer nedochází (v tuto chvíli) k žádným změnám cen.

CO MŮŽETE UDĚLAT?
SoftwareONE nabízí v rámci programu ONEClub kompletní portfolio řešení a služeb, které obsahují více 
než jen správu licencí. Jsme připraveni vás podpořit při transformaci vašeho podnikání a oslovit vaše 
koncové zákazníky inovativními řešeními. Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít vhodné řešení, 
které bude vyhovovat vašim potřebám a reflektovat chystané změny.

*Zdroj: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/
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