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Úvod 

Cílem této příručky je pomoci správcům předplatných Visual Studio Subscriptions pochopit, jak důležitou 
roli zastávají, a také jim pomoci přiřazovat a spravovat předplatná Visual Studio Subscriptions a zajistit, 
aby jejich organizace získala ze zakoupených předplatných Visual Studio Subscriptions co nejvyšší 
hodnotu.  

Správci by si měli uvědomovat, že tato příručka je specifická pro správu předplatných Visual Studio 
Subscriptions a nevztahuje se na jiné typy licencí zakoupených prostřednictvím multilicenčního 
programu nebo programu MPSA. Správa jiných typů licencí zakoupených prostřednictvím 
multilicenčního programu bude nadále probíhat na webu Volume Licensing Service Center a program 
MPSA bude pro správu licencí nadále používat portál Microsoft Business Center (BCP).  

Doufáme, že pro vás bude tato příručka užitečná. Pokud ale budete mít dotazy nebo budete potřebovat 

jakoukoli podporu, vyžádejte si prosím pomoc od podpory pro předplatná Visual Studio Subscriptions. 

Role a povinnosti správce předplatných Visual Studio Subscriptions 

Výměnou za zvýhodněnou cenu produktů a služeb Microsoft vaše organizace souhlasí s určitými 
povinnostmi a omezeními, které se týkají vašich předplatných Visual Studio Subscriptions.  

Správce pro Visual Studio má čtyři hlavní povinnosti: 

1. Seznámit se s výhodami a omezeními předplatných Visual Studio Subscriptions. Když budete 

dobře znát své výhody, můžete snížit náklady na hardware pomocí cloudových služeb a také snížit 

náklady na software prostřednictvím licencí pro předprodukční prostředí vázaných na uživatele.  

2. Přiřadit předplatná Visual Studio Subscriptions konkrétním, jmenovitě stanoveným osobám 

a podporovat jejich používání. Vaše smlouva vyžaduje přiřazení předplatných Visual Studio 

Subscriptions konkrétním, jmenovitě stanoveným osobám. Tyto přiřazené osoby následně 

kontaktujte a ujistěte se, že mají přístup k výhodám, které jsou součástí jejich předplatného Visual 

Studio Subscription, a plně je využívají. 

3. Přesně inventarizovat vaše předprodukční prostředí. To je nezbytné pro zajištění toho, aby 

všichni uživatelé, kteří pracují se softwarem licencovaným v rámci sady Visual Studio, byli řádně 

licencováni prostřednictvím svého vlastního předplatného Visual Studio Subscription.  

4. Sledovat změny v přiřazení uživatelů a pořizovat další licence podle stanového časového plánu. 

Multilicenční smlouvy společnosti Microsoft vám poskytují flexibilitu v tom, jak předplatná Visual 

Studio Subscriptions používáte a přiřazujete. Na oplátku se očekává, že budete sledovat změny 

v používání softwaru a přiřazení uživatelů a zpracovávat objednávky dalších licencí v souladu 

s časovým plánem, který smlouva vytyčuje.  

http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
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Výhody a omezení předplatných Visual Studio Subscriptions 

Předplatná Visual Studio Subscriptions umožňují členům vývojového týmu instalovat a používat software 

pro návrh, vývoj, testování, vyhodnocování a předvádění jiného softwaru. Software v předplatných 

Visual Studio Subscriptions není licencován pro produkční prostředí.  

 

Následující tabulka uvádí další podrobnosti o patřičném používání předplatných Visual Studio 

Subscriptions: 

Licence vázané na 
uživatele 

Předplatné MSDN Platforms a všechny úrovně předplatných Visual Studio 
Subscriptions jsou založené na licencích vázaných na uživatele. Každý člen 
vývojového týmu, který bude se softwarem dodávaným s těmito 
produkty a službami pracovat (instalovat ho, konfigurovat nebo k němu 
přistupovat), musí mít své vlastní předplatné Visual Studio Subscription. 

Neomezený počet 
instalací 

Každý licencovaný uživatel může software instalovat a používat na 
libovolném počtu zařízení pro účely návrhu, vývoje, testování, vyhodnocení 
a předvádění softwaru. Výjimkou je Microsoft Office, který je licencován pro 
jeden desktop. Software licencovaný v rámci sady Visual Studio je možné 
instalovat a používat v práci, doma, ve škole a na zařízeních v kanceláři 
zákazníka nebo na vyhrazeném hardwaru hostovaném třetí stranou. 

Není určen pro 
produkční prostředí 

Software poskytovaný v rámci předplatných Visual Studio Subscriptions 
není licencován pro produkční prostředí, což zahrnuje jakékoli prostředí, 
k němuž přistupují koncoví uživatelé nad rámec akceptačního testování 
nebo poskytování zpětné vazby, a prostředí, které se připojuje 
k produkční databázi, podporuje zotavení produkčního prostředí po 
havárii nebo jeho zálohování nebo které se používá pro produkční účely 
v období špičky. Mezi výjimky patří specifické výhody pro určité úrovně 
předplatného popsané v dokumentu white paper o licencování sady 
Visual Studio. https://www.visualstudio.com/subscriptions/  

Změna přiřazení 
licence 

Když uživatel opustí tým a licenci již nevyžaduje, můžete licenci znovu 
přiřadit po uplynutí 90 dní. Když změníte přiřazení licence, jakékoli již 
použité kódy Product Key nebudou nahrazeny. Fungují tedy jinak než 
v minulosti na webu Volume Licensing Service Center (VLSC). Jakékoli 
použité výhody, například Pluralsight, se resetují.  

Výjimka pro koncové 
uživatele 

Na konci projektu vývoje softwaru obvykle aplikaci hodnotí koncoví 
uživatelé a zjišťují, zda splňuje nezbytná kritéria pro její vydání. Tento 
proces se nazývá uživatelské akceptační testování (UAT). Jako 
prostředníci pro koncové uživatele mohou fungovat členové týmu, k nimž 
patří garant z řad vedení nebo produktový manažer. Koncoví uživatelé, 
kteří nemají předplatné Visual Studio Subscription, mohou k softwaru 
přistupovat pro účely uživatelského akceptačního testování za 
předpokladu, že použití softwaru jinak splňuje všechny licenční podmínky 
pro Visual Studio. Uživatel, jehož primární rolí je návrh, vývoj nebo 
testování softwaru, může být klasifikován také jako „koncový uživatel“ 
jen ve velmi výjimečných případech. 

https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://microsoft.sharepoint.com/teams/dtms/Business%20Planning/Free%20Program%20and%20'Cloud'%20Subscriptions%20RM/Engineering%20connection/Migration/Admin%20Migration/Admin%20Readiness/Subscriber%20Updates%20for%20Admins/Visual%20Studio%20Licensing%20White%20Paper.
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
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Inventarizace vašeho předprodukčního prostředí 

Předplatná Visual Studio Subscriptions zjednodušují správu aktiv díky tomu, že se nepočítají zařízení, ale 

uživatelé. 

Poznámka: Správci pro Visual Studio musejí předplatná Visual Studio Subscriptions přiřazovat 

konkrétním, jmenovitě stanoveným osobám. Konvence pojmenování jako Vývojář1, Vývojář2 nebo 

Vývojář3 nejsou povoleny. 

Následuje několik možností, jak můžete inventarizaci svého předprodukčního prostředí zjednodušit: 

• Zkontrolujte přiřazení uživatelů. Microsoft poskytuje web označovaný jako portál pro správu 

sady Visual Studio, který pomáhá sledovat přiřazení předplatných Visual Studio Subscriptions. 

• Uvádějte uživatele s použitím své místní nebo cloudové služby Active Directory. Pokud přístup 

uživatelů spravujete pomocí služby Active Directory, můžete identifikovat uživatele, kteří se 

podílejí na vývoji a testování, podle jejich členství v adresáři. 

• Používejte automatizované nástroje pro inventarizaci systémů. Pravděpodobně také budete 

muset používat nástroj pro inventarizaci softwaru, který vám pomůže spravovat vaše softwarová 

aktiva a odlišit předprodukční prostředí od produkčních. Mnozí ze zákazníků s řešením Microsoft 

System Center používají zásady vytváření názvů, které jim pomáhají automatizovat tuto část 

procesu inventarizace. 

• Získejte pomoc s ručním odsouhlasením. Požádejte své zaměstnance, ať vám pomohou zajistit 

soulad mezi uživateli, kteří se podílejí na vývoji a testování, a vaším vývojovým a testovacím 

prostředím.  

Správa předplatných Visual Studio Subscriptions pro velké 
týmy a externí dodavatele 

Správci předplatných Visual Studio Subscriptions zodpovídají za zajištění toho, že každý uživatel, který 

pracuje se softwarem licencovaným v rámci sady Visual Studio, je řádně licencován prostřednictvím 

svého vlastního předplatného Visual Studio Subscription.  

Interní týmy 

V moderních organizacích se na vytváření softwaru obvykle podílejí zúčastněné strany z několika skupin. 

V každé skupině identifikujte kontaktní osoby, které vám pomohou udržet si přehled o inventáři 

a změnách uživatelů.  

Každá organizace je odlišná, ale seznam týmů zapojených do vývoje bude obvykle zahrnovat: 

• Týmy softwarových inženýrů  

• Obchodní týmy, včetně vlastníků produktu a obchodních analytiků 

• Týmy projektového řízení  

• Týmy pro zajištění kvality, včetně pracovníků kontroly kvality a manuálního testování 

• Provozní IT týmy, včetně manažerů infrastruktury předprodukčního a testovacího prostředí 

https://manage.visualstudio.com/
https://manage.visualstudio.com/
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Externí dodavatelé a partneři 

Externí dodavatelé mohou poskytnout licence umožňující pracovat s prostředím licencovaným v rámci 

sady Visual Studio. Certifikovaní partneři společnosti Microsoft mohou zdarma získat několik 

předplatných Visual Studio Subscriptions pro interní používání. Tato předplatná ale nezahrnují aktivity 

generující příjmy, jako je vývoj softwaru na zakázku pro zákazníka. Požádejte své partnery, ať vám pošlou 

ověřený dopis, který uvádí, jaké licence poskytují a jaké licence pro ně budete muset pořídit. 

Sledování změn v přiřazení uživatelů  
a zpracování objednávek podle časového plánu 

Od správců předplatných Visual Studio Subscriptions se očekává, že budou sledovat používání sady 

Visual Studio a pro jakékoli vyšší používání zpracovávat objednávky podle časového plánu stanoveného 

v multilicenční smlouvě nebo ve smlouvě Microsoft Products and Services Agreement. Nový portál pro 

správu předplatných Visual Studio Subscriptions to usnadňuje tím, že poskytuje užitečný nástroj pro 

sledování, který zobrazuje počet dostupných a používaných licencí.  

Nejvyšší úroveň používání 

Povinnost vaší společnost zakoupit předplatná Visual Studio Subscriptions nabývá platnosti 

okamžitě, když: 

• Licence je přiřazena uživateli. 

• Uživatel pracuje se softwarem Visual Studio. 

Celkový počet licencí, které musíte zakoupit, vyplývá z nejvyšší úrovně používání. Tato úroveň 

představuje nejvyšší hodnotu buď v počtu přiřazených licencí uživatelům v libovolném dni, nebo v počtu 

uživatelů pracujících se softwarem Visual Studio, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší. 

1. Správci předplatných Visual Studio Subscriptions mohou nejvyšší úroveň používání zvýšit tím, že 

předplatná sady Visual Studio Subscriptions přiřadí jednotlivým osobám. 

2. Správci předplatných Visual Studio Subscriptions mohou přiřazení předplatného změnit a přidělit 

ho namísto určitého předplatitele jinému, pokud od původního přiřazení uplynulo 90 dní. Aby se 

nejvyšší úroveň používání uměle nezvyšovala, vždy postupujte tak, že nejprve odeberete stávající 

předplatné a pak přidáte nové. 

3. Správci předplatných Visual Studio Subscriptions mohou pro určitého uživatele změnit přiřazenou 

úroveň předplatného, což vede ke snížení počtu přiřazení u jedné úrovně a k nárůstu u jiné. Když 

u předplatitele snížíte úroveň předplatného, musí tento uživatel okamžitě přestat používat 

a odinstalovat vše, co je zahrnuto pouze ve vyšší úrovni předplatného.  

Programy Open License a Open Value 

Předplatná můžete přiřazovat prostřednictvím jiného multilicenčního programu společnosti Microsoft, 

jako jsou programy Microsoft Open License nebo Open Value. V takovém případě musíte zpracovat 

objednávku pro další uživatele v průběhu měsíce, ve kterém uživatelé (zaměstnanci nebo externí 

dodavatelé) začali se softwarem licencovaným v rámci sady Visual Studio pracovat. 
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Smlouvy Enterprise, MPSA a Select Plus 

Smlouvy Microsoft Enterprise Agreements (EA), MPSA a Select Plus vám poskytuji flexibilitu v tom, jak 

software Visual Studio v průběhu času používáte a licencujete. Správci pro Visual Studio musejí podat 

každoroční aktualizační objednávku, prostřednictvím níž počet licencí na software vyrovnají s nejvyšší 

úrovní používání zjištěnou během období smlouvy. 

Používání portálu pro správu předplatných Visual Studio 
Subscriptions 

Při používání portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions mějte na paměti následující 
skutečnosti: 
  

 Předplatná Visual Studio Subscriptions jsou licencována na úrovni uživatele. Každý předplatitel 
může používat software na tolika počítačích, kolik je zapotřebí pro vývoj a testování.  

 Každému předplatiteli přiřaďte jen jednu úroveň předplatného odpovídající předplatnému 
Visual Studio Subscription, které vaše organizace zakoupila. Pokud mají předplatitelé přiřazenou 
více než jednu úroveň předplatného, upravte jejich nastavení tak, aby měli jen jednu úroveň.  

 Úroveň předplatného je u předplatitele nutné aktualizovat, když předplatné upgradujete 
(po zakoupení licence Step-Up) nebo ho prodloužíte na nižší úrovni.  

 Nesdílejte předplatná mezi předplatiteli. Předplatné je nutné přiřadit každému uživateli, který 
použije všechny nebo část výhod předplatného (software pro vývoj a testování, Microsoft Azure, 
e-learningové kurzy atd.).  

Přístup k portálu pro správu předplatných Visual Studio 
Subscriptions 

Pro zákazníky se smlouvou MPSA: 

Pokud chcete získat přístup k portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions, musí vám být 

uděleno oprávnění správce na portálu Microsoft Business Center Portal neboli BCP.  

Informace o tom, jak vás může vaše organizace určit jako správce, najdete v příručce Quick Start Guide 

pro správu uživatelů.  

Pokud již máte oprávnění správce, můžete přejít přímo na portál pro správu předplatných Visual Studio 

Subscriptions na adrese https://manage.visualstudio.com.  

https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://manage.visualstudio.com/
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Pro zákazníky multilicenčních programů:  

K 1. březnu 2017 platí, že zákazníci, u kterých stále ještě probíhá proces zprovoznění a migrace na portál, 

musejí svá předplatná spravovat na webu Volume Licensing Service Center (VLSC). Další informace 

o správě předplatných na webu VLSC najdete v těchto příručkách: Vysvětlení předplatných Visual Studio 

Subscriptions pro web VLSC a Správa předplatných Visual Studio Subscriptions pro web VLSC  

Přístup k novému portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions vyžaduje udělení 

oprávnění správce. Než vás bude moci určit jako správce, musí primární kontakt nebo kontakt pro 

zasílání oznámení uvedený v multilicenční smlouvě vaší organizace provést několik kroků.  

Pokud potřebujete informace o tom, jak určit správce, podívejte se na toto video a prostudujte si tyto 

články pojednávající o zprovoznění portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions 

a o správě správců.  

Pokud již máte oprávnění správce, můžete přejít přímo na portál pro správu předplatných Visual Studio 

Subscriptions na adrese https://manage.visualstudio.com.  

Vysvětlení rolí správců 
Na novém portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions pro zákazníky multilicenčních 

programů existují dvě různé role. Tyto role se podobají současným rolím Primární kontakt / Kontakt pro 

zasílání oznámení a Správce předplatných na webu VLSC.  

Supersprávci: Při počátečním nastavení organizace se primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení 

automaticky stává supersprávcem. Primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení se může 

rozhodnout určit další supersprávce nebo správce. Supersprávce má kromě přidávání a odebírání 

předplatitelů také možnost přidávat a odebírat další správce. Pokud v systému existují více než dva 

supersprávci, z důvodu zabezpečení může supersprávce odstranit všechny supersprávce až na poslední dva.  

Správci: Správce může určit pouze uživatel, který je supersprávcem. Správce bude mít přístup ke správě 

předplatitelů ve smlouvách, které mu supersprávce přiřadí.  

Zprovoznění vaší organizace 
Až bude připraveno zprovoznění vaší organizace na portálu pro správu předplatných Visual Studio 
Subscriptions, primární kontakt a kontakt pro zasílání oznámení dostane e-mail s výzvou k dokončení 
procesu zprovoznění. Následující podrobné informace popisují kroky, které je nutné provést pro 
zprovoznění na novém portálu. Průvodce procesem najdete v tomto videu o zprovoznění organizace 
a určení správců nebo v tomto článku podpory.  

1. Vyhledání vašeho VČZ a přihlášení  
a. Primární kontakt a kontakt pro zasílání oznámení dostane v e-mailu jedinečný odkaz 

a poslední tři číslice veřejného čísla zákazníka (VČZ). *  
b. Pokud bude chtít získat celé veřejné číslo zákazníka, bude se primární kontakt muset 

přihlásit k webu VLSC (pokyny pro vyhledání VČZ najdete zde).  
c. Až bude mít kontakt veřejné číslo zákazníka, musí kliknout na uvedený jedinečný odkaz, 

čímž se zobrazí výzva k přihlášení. Pro přihlášení je možné použít buď pracovní/školní 
účet, jestliže organizace používá službu AAD, nebo účet Microsoft (MSA), pokud 
organizace službu AAD nepoužívá.  

d. Pak je nutné zadat VČZ.  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Understanding-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://www.visualstudio.com/wp-content/uploads/2016/11/Managing-Visual-Studio-Subscriptions-Administration-Guide-for-VLSC.pdf
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/?c=Visual+Studio+Administration+Migration
https://manage.visualstudio.com/
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
https://support.microsoft.com/help/4013931/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-process
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
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2. Nastavení správců  
a. Až příslušný kontakt zadá VČZ, bude v novém systému zaregistrován jako supersprávce 

a bude moci přidávat další supersprávce nebo správce (kteří byli označováni jako správci 
předplatných). Aby nedošlo ke ztrátě přístupu, měli byste tento krok dokončit před 
datem migrace vaší organizace.  

3. Přístup k novému portálu pro správu předplatných 
a. Po migraci vaší organizace dostanou nově přidaní supersprávci a správci e-maily 

s výzvou, aby se k novému portálu přihlásili a začali se správou předplatných.  

*Poznámka: Pokud primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení dostane více než jeden e-mail, 
znamená to, že vaše organizace má více než jedno VČZ. Kontakt bude muset provést proces s použitím 
jedinečného odkazu pro uvedené VČZ v každém z přijatých e-mailů. 

Pokud potřebujete získat přístup k novému portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions 
a nevíte, kdo je vaším primárním kontaktem nebo kontaktem pro zasílání oznámení, najdete tyto 
informace po přihlášení k webu VLSC. Kroky pro vyhledávání primárního kontaktu nebo kontaktu pro 
zasílání oznámení najdete v tomto článku. 

Pokud již máte oprávnění správce, můžete přejít přímo na portál pro správu předplatných Visual Studio 

Subscriptions na adrese https://manage.visualstudio.com.  

Používání portálu pro správu předplatných Visual Studio 
Subscriptions 

Nyní už by se vám měl zobrazovat nový portál pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions, který 

správcům umožňuje spravovat předplatná Visual Studio Subscriptions, ať už je vaše organizace zakoupila 

prostřednictvím multilicenčního programu, nebo programu MPSA. V závislosti na typu smlouvy vaší 

organizace se rozložení může mírně lišit, ale celkově nabízí portál stejné prostředí a funkce. Portál vám 

umožňuje přidávat, odebírat a spravovat všechny vaše předplatitele sady Visual Studio. Následující 

snímek obrazovky zachycuje úvodní stránku, která se zobrazí po přihlášení k portálu pro správu 

předplatných Visual Studio Subscriptions. Organizacím, které na nový portál přešly z webu VLSC, 

se po přihlášení zobrazí veškeré údaje o předplatných.  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://manage.visualstudio.com/
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Správa předplatných Visual Studio Subscriptions 

Následuje návod, jak spravovat vaše předplatná Visual Studio Subscriptions: 

1. Hlavní komponentou portálu pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions je karta Subscribers 

(Předplatitelé). Na kartě Subscribers (Předplatitelé) portálu pro správu můžete provádět celou řadu 

úkolů správy, včetně přidání jednoho uživatele, úpravy uživatelů nebo nahrání více uživatelů najednou 

v dávce (nahrávání v dávce je popsáno v další části). Pokud odpovídáte za více než jednu smlouvu, 

číslo smlouvy se zobrazuje jako rozevírací pole umožňující přepínat mezi smlouvami, a proto můžete 

spravovat všechna předplatná vaší organizace. Pokud máte multilicenční smlouvu a pro vaši organizaci 

nedávno proběhla migrace na portál pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions, načtou se 

předem údaje o předplatitelích a nezobrazí se vám prázdná obrazovka jako na snímku obrazovky níže.  

Poznámka: Pokud jste supersprávce, bude se zobrazení mírně lišit a bude zahrnovat kartu pro správu 

správců a také karty pro správu předplatitelů a kontaktování podpory. Snímky obrazovek v této 

příručce ukazují rozhraní pouze z pohledu správce.  
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Vysvětlení karty Subscribers (Předplatitelé) 

Po přiřazení předplatných poskytuje karta Subscribers (Předplatitelé) podrobné informace o vašich 

předplatitelích. Patří mezi ně: 

 jméno a příjmení každého předplatitele 

 e-mailová adresa tohoto uživatele 

 přiřazená úroveň předplatného 

 datum, kdy bylo předplatné uživateli přiřazeno  

 datum vypršení platnosti předplatného 

 volitelný textový popis 

 údaj o tom, zda byl povolen, nebo zakázán přístup ke stahování softwaru pro předplatitele  

 země, v níž se předplatitel nachází 

 předvolba jazyka pro e-mail se zprávou o přiřazení zasílaný z portálu pro správu 

 volitelné pole pro jinou e-mailovou adresu pro komunikaci, než je adresa používaná pro přihlášení  
 

Na levé straně této stránky se zobrazují další informace o počtu zakoupených, přiřazených a ještě 
dostupných předplatitelských licencí pro jednotlivé smlouvy vaší organizace. 
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Vysvětlení karty Details (Podrobnosti) 

Když chcete získat další informace o aktuálně zobrazené smlouvě, můžete vybrat kartu Details 

(Podrobnosti). Na kartě Details (Podrobnosti) se zobrazuje stav smlouvy, nákupní účet, údaje 

o organizaci, primární kontakty (VLSC), supersprávci (pokud jsou k dispozici) a další relevantní informace.  
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Přiřazení jednoho uživatele 

Pokud máte pro předplatná Visual Studio Subscriptions dostupné licence, můžete tyto licence přiřadit 

novým uživatelům a umožnit jim tak přístup k výhodám předplatného.  

1. Pokud chcete přiřadit jednoho předplatitele sady Visual Studio, v horní části tabulky klikněte na 

tlačítko Add (Přidat). 
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2. Pro nového předplatitele zadejte údaje do polí formuláře. Pokud vaše organizace používá službu 

Azure Active Directory, pak toto pole funguje jako funkce pro vyhledání osob v aktuálním adresáři. 

Správného uživatele tak můžete vybrat ve výsledcích hledání. Když příslušnou osobu vyberete, 

automaticky se vyplní její jméno, přihlašovací e-mailová adresa a e-mailová adresa pro zasílání 

oznámení, jak vidíte níže.  

 

Pokud ve vaší organizaci přijímáte e-maily na jiné e-mailové adrese, než jakou používáte pro 

přihlášení, máte možnost ji zde zadat. Vyberte hypertextový odkaz s popiskem Different email for 

communication than sign-in? (Jiný e-mail pro komunikaci než pro přihlášení?).  

 

Pokud chcete, aby se tento předplatitel mohl přihlásit k portálu předplatných Visual Studio 

Subscriptions a měl přístup k softwaru ke stažení a všem dalším službám a prostředkům 

předplatného (včetně školení pro Microsoft Azure, Visual Studio Team Services, Xamarin 

a Pluralsight, technické podpory a dalších prostředků), ponechejte zaškrtnuté políčko Downloads 

(Stahování). Když se rozhodnete zrušit zaškrtnutí tohoto políčka, nebude mít uživatel přístup 

k softwaru ke stažení, ale nebude to mít vliv na přístup ke všem ostatním výhodám, které jsou 

součástí předplatného. Až budete hotoví, klikněte na tlačítko Add (Přidat). 

 

http://www.my.visualstudio.com/
http://www.my.visualstudio.com/
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3. Po přidání předplatitele bude novému předplatiteli automaticky odeslán e-mail s oznámením 

o přiřazení a dalšími pokyny. E-mail s oznámením o přiřazení můžete kdykoli znovu odeslat kliknutím 

na tlačítko Resend (Znovu odeslat) v horní nabídce. 

 
Úprava informací o předplatném uživatele 

1. Pokud potřebujete opravit chyby nebo aktualizovat informace, můžete údaje o předplatiteli upravit. 

Upozorňujeme, že úprava e-mailové adresy předplatitele způsobí resetování jakýchkoli existujících 

výhod.  
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Pokud chcete upravit předplatitele, klikněte na tři tečky (...), které se zobrazí vedle e-mailové adresy 

předplatitele, když na ni najedete myší. Objeví se rozevírací nabídka, ve které pro úpravy údajů 

předplatitele vyberte možnost Edit (Upravit). Můžete také dvakrát kliknout na řádek předplatitele 

v mřížce. Okno úprav se pak zobrazí automaticky. 

 

2. Po otevření dialogového okna můžete pro odběratele aktualizovat jméno, příjmení, zemi, jazyk 

a možnost stahování. Upravte údaje předplatitele a pak klikněte na tlačítko Save (Uložit). 

 

Poznámka: Pokud pro předplatitele potřebujete změnit úroveň předplatného, musíte uživatele z portálu 

odstranit a znovu ho přidat. Toto pole nelze upravovat.  
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Odebrání jednoho nebo více předplatitelů 

Když už předplatitel předplatné Visual Studio Subscription nepotřebuje, například když odejde ze 

společnosti, dokončí projekt nebo se změní jeho pracovní role, můžete jeho předplatné odstranit a pak 

ho znovu přiřadit někomu jinému. Upozorňujeme, že když předplatné znovu přiřadíte jiné osobě, použité 

i nepoužité kódy Product Key předchozího uživatele budou k dispozici, ale všechny ostatní výhody se 

resetují.  

1. Klikněte na jméno předplatitele, kterého chcete odebrat. Pokud chcete pro odebrání vybrat více 

předplatitelů, podržte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé předplatitele, které chcete odebrat, 

nebo stiskněte CTRL a A, pokud chcete vybrat a odebrat všechny předplatitele. 

 

2. Vybrané předplatitele odstraníte kliknutím na tlačítko Delete (Odstranit). Až se zobrazí zpráva 

s výzvou k potvrzení odstranění, klikněte na tlačítko OK.  
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Vyhledávání předplatitelů pomocí filtrování 

Portál pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions umožňuje vyhledat konkrétní skupinu 

předplatitelů na základě několika různých kritérií. Nastavením filtru pro předplatitele v seznamu můžete 

vyhledávat osoby podle jejich jména, e-mailové adresy, úrovně předplatného a různých dalších informací.  

1. Když chcete vyhledat specifickou skupinu předplatitelů, v horní části tabulky klikněte na tlačítko 

Filter (Filtrovat). 
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2. Zobrazí se celá řada polí, na základě kterých můžete předplatitele filtrovat. Vyberte kritéria, podle 

kterých chcete vyhledávat, a pak klikněte na tlačítko Find (Hledat). Následně se zobrazí seznam 

předplatitelů, kteří odpovídají zvoleným kritériím. 

 

Řešení situace „nadměrně využitých“ předplatitelských licencí 

Po přidání předplatitelů se někdy mohou objednávky změnit, což může způsobit, že máte více 
přiřazených předplatných, než kolik licencí vaše společnost vlastní. Pokud k tomu dojde, na kartě 
Subscribers (Předplatitelé) se zobrazí výstraha spolu s dalšími informacemi. *Poznámka: Scénáře 
nadměrného využití licencí nebudou přípustné v programech Open License. 
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1. Když chcete vyřešit nadměrné využití licencí, klikněte na text výstrahy. Tím se zobrazí filtrovaný 

seznam předplatitelů přiřazených k úrovni a datu vypršení platnosti předplatného, u kterého 

používáte více licencí, než na kolik máte nárok.  
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2. Odeberte předplatitele tak, jak je zapotřebí pro nápravu situace s nadměrně využitými licencemi.  
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3. Přehled na levé straně stránky se zaktualizuje a poznáte podle něj, že opět dodržujete podmínky 

smlouvy. Všechna oznámení o nadměrném využití licencí zmizí.  

 

Řešení vypršení platnosti předplatných 

Když vyprší platnost předplatného uživatele, zobrazí se na portálu vedle jména předplatitele červený 

pruh. Aby tito předplatitelé mohli dál používat výhody předplatného Visual Studio Subscription, budete 

muset jejich licence prodloužit.  
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Až budete chtít předplatná prodloužit, obraťte se na svého prodejce multilicenčních programů nebo 

prodejce produktů Microsoft. Předejte jim své číslo smlouvy a číslo nákupního účtu. Váš prodejce nebo 

prodejce produktů Microsoft vás provede procesem prodloužení nebo zakoupení dalších předplatných. 

Po podání objednávky nebo prodloužení smlouvy budou k dispozici nová předplatná, která můžete svým 

předplatitelům přiřadit. 

Přidání více předplatitelů pomocí hromadného přiřazení 

S použitím procesu hromadného nahrání můžete přiřadit více předplatitelů současně. 

Zahájení procesu hromadného nahrání 

1. Pokud chcete přidat více předplatitelů současně, přejděte na kartu Subscribers (Předplatitelé). Na 

pásu karet v horní části klikněte na tlačítko Bulk Add (Hromadné přidání).  
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Vyplnění šablony hromadného nahrání  

1. Při hromadném přiřazení se pro nahrání předplatitelů používá šablona aplikace Microsoft Excel. 

V dialogovém okně Upload Multiple Subscribers (Nahrát více předplatitelů) si stáhněte šablonu 

kliknutím na odkaz Download (Stáhnout). Vždy si stáhněte nejnovější verzi této šablony. Pokud 

použijete starší verzi, může hromadné nahrání skončit chybou. 

 

2. V tabulce aplikace Excel vyplňte pole s údaji pro osoby, kterým chcete předplatná přiřadit. Reference 

je volitelné pole. Pokud jakoukoli část šablony vyplníte nesprávně, měla by se zobrazit chybová zpráva 

s popisem problému. Až budete hotoví, uložte soubor na svůj pevný disk. 

Když chcete zajistit bezproblémové nahrání, je nutné dodržovat následující doporučené postupy: 

 Ujistěte se, že žádné z polí formuláře neobsahuje čárky. 

 Odeberte mezery před poli a za poli formuláře, například u jmen uživatelů. 

 Ujistěte se, že jména uživatelů neobsahují nadbytečné mezery mezi jednotlivými částmi 

dvoudílných jmen nebo příjmení (např. dvoudílné jméno „Maggie May“ nesmí být zadáno jako 

„Maggie May“, protože systém nadbytečnou mezeru neodstraní). 
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Nahrání šablony hromadného nahrání 

1. Vraťte se na portál pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions a v dialogovém okně Upload 

Multiple Subscribers (Nahrát více předplatitelů) klikněte na tlačítko Browse (Procházet). Přejděte 

k uloženému souboru aplikace Excel. Až budete hotoví, klikněte na tlačítko OK. Na obrazovce uvidíte 

průběh nahrávání.  

 

Řešení chyb v šabloně hromadného nahrání 

Pokud v šabloně byly nějaké chyby, nahrání se nezdaří a zobrazí se vám informace o tom, kde přesně 

a jaké chyby se vyskytly, abyste mohli šablonu opravit a znovu se pokusit o hromadné nahrání. 
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Když je nahrání úspěšné, zobrazí se seznam předplatitelů a zpráva s potvrzením, že nahrání bylo 

dokončeno. 
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Úpravy více předplatitelů pomocí hromadné úpravy 

S použitím procesu hromadné úpravy můžete upravovat více předplatitelů najednou. Tuto funkci 

používají především organizace, ve kterých se mění firemní e-mailová adresa, nebo organizace, které 

chtějí omezit přístup ke stahování. Je důležité si uvědomit, že úrovně předplatného (tj. Enterprise, 

Professional atd.) a identifikátory GUID předplatných nelze měnit, a pokud se pokusíte nahrát údaje, ve 

kterých jsou tyto položky změněné, nahrání se nezdaří.  

Zahájení procesu hromadné úpravy 

1. Pokud chcete upravit více předplatitelů současně, přejděte na kartu Subscribers (Předplatitelé). Na 

pásu karet v horní části klikněte na tlačítko Bulk Edit (Hromadná úprava).  

 

Vyplnění šablony hromadné úpravy 

1. Stejně jako u hromadného přiřazení se pro hromadné úpravy informací o předplatitelích používá 

šablona aplikace Excel. V dialogovém okně Bulk Edit (Hromadná úprava) si kliknutím na odkaz 

Export this Excel (Vyexportujte tento soubor aplikace Excel) stáhněte aktuální seznam předplatitelů 

obsahující všechny jejich údaje.  
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2. Pak uložte soubor do místního umístění, kde ho můžete snadno vyhledat, a před jeho nahráním 

proveďte všechny potřebné změny. Pokud chcete zajistit úspěšné nahrání, neupravujte úroveň 

předplatného ani identifikátor GUID předplatného, jinak se nahrání nezdaří.  

 

Nahrání šablony hromadné úpravy 

1. Vraťte se na portál pro správu předplatných Visual Studio Subscriptions a v dialogovém okně Bulk 

Edit (Hromadná úprava) klikněte na tlačítko Browse (Procházet). Přejděte k uloženému souboru 

aplikace Excel. Až budete hotoví, klikněte na tlačítko OK. Na obrazovce uvidíte průběh nahrávání.  
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2. Po nahrání souboru se zobrazí oznámení, podle něhož poznáte, jestli bylo nahrání úspěšné.  
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Materiály pro správce předplatných Visual Studio 
Subscriptions 

Následují vybrané odkazy a materiály, které mohou být pro správce předplatných Visual Studio 

Subscriptions užitečné: 

 Když chcete spravovat předplatná Visual Studio Subscriptions, přejděte na následující adresu: 

https://manage.visualstudio.com  

 Podpora pro správce a předplatná Visual Studio Subscriptions 

 Vyhledání primárního kontaktu nebo kontaktu pro zasílání oznámení 

 Vyhledání veřejného čísla zákazníka (VČZ) nebo autorizačního čísla  

 Zprovoznění na novém portálu a nastavení správců (video) 

 Web programu Microsoft Products and Services Agreement 

 Přehled předplatných Visual Studio Subscriptions 

 Multilicenční programy a práva na používání produktů (PUR) 

 Porovnání předplatných Visual Studio Subscriptions  

Podrobné vysvětlení licenčních požadavků pro běžné scénáře nasazení najdete v dokumentu white 

paper o licencování sady Visual Studio.  

 

https://manage.visualstudio.com/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://support.microsoft.com/help/4015168/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-primary-contact
https://support.microsoft.com/help/4015163/visual-studio-subscriptions-administrator-migration-locate-the-pcn
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/mpsa/default.aspx
https://www.visualstudio.com/subscriptions/
http://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.visualstudio.com/vs/compare/
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
http://www.microsoft.com/visualstudio/licensing
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Právní informace 
© 2017 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.  
Tento dokument slouží pouze k informativním účelům. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA INFORMACE UVEDENÉ V TOMTO PŘEHLEDU ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ 
UVEDENÉ ANI IMPLICITNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY. 
Společnost Microsoft poskytuje tyto materiály výhradně pro informativní a marketingové účely. Zákazníci by si měli pečlivě prostudovat své smlouvy, aby se dobře 
seznámili s právy a povinnostmi vyplývajícími z multilicenčních programů společnosti Microsoft. Software Microsoft je pouze licencován, není prodáván. Hodnota 
a přínosy z používání softwaru a služeb Microsoft se u různých zákazníků mohou lišit. Zákazníci, kteří mají dotazy týkající se rozdílů mezi tímto materiálem a smlouvami, 
by se měli obrátit na svého prodejce nebo account manažera společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neurčuje konečné ceny ani platební podmínky pro licence 
zakoupené prostřednictvím prodejců. Konečné ceny a platební podmínky jsou určeny smlouvou mezi zákazníkem a prodejcem. Výhody programu Software Assurance 
nemusí být k dispozici ve všech oblastech a mohou se měnit. V případě jakéhokoli konfliktu se zde uvedenými informacemi platí podmínky a ujednání vaší multilicenční 
smlouvy a případné podmínky a ujednání nabídky výhod programu Software Assurance. Kvalifikační kritéria a aktuální pravidla programu výhod naleznete v seznamu 
produktů společnosti Microsoft. 
Obsah této příručky se může změnit. Nejaktuálnější verzi tohoto dokumentu vám poskytne váš account manažer společnosti Microsoft nebo prodejce produktů 
společnosti Microsoft. 


