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Wprowadzenie 

Niniejszy przewodnik pozwala administratorom subskrypcji Visual Studio Subscriptions uzyskać 
informacje na temat znaczenia ich roli oraz poznać sposoby przypisywania subskrypcji Visual Studio 
Subscriptions i zarządzania nimi w celu maksymalizacji efektywności zakupów oprogramowania 
Visual Studio w organizacji.  

Informacje dla administratorów zamieszczone w tym przewodniku dotyczą zarządzania wyłącznie 
subskrypcjami Visual Studio Subscription, nie odnosząc się do innych typów licencji zakupionych 
w ramach licencjonowania zbiorowego lub umów MPSA. Zarządzanie innymi rodzajami licencji 
zakupionych w programach licencjonowania zbiorowego nadal będzie odbywać się za pośrednictwem 
witryny Volume Licensing Service Center, natomiast zarządzanie licencjami uzyskanymi na mocy umów 
MPSA nadal będzie odbywać się za pośrednictwem portalu Microsoft Business Center (BCP).  

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym przewodniku okażą się pomocne. W przypadku 

pytań lub wymaganej pomocy technicznej można zawsze kontaktować się z działem pomocy technicznej 

ds. subskrypcji Visual Studio Subscriptions. 

Role i obowiązki administratora subskrypcji Visual Studio Subscriptions 

W zamian za uzyskanie zniżek na produkty i usługi firmy Microsoft organizacja użytkownika przejmuje 
określone obowiązki i poddaje się ograniczeniom związanym z subskrypcjami Visual Studio 
Subscriptions.  

Administrator oprogramowania Visual Studio ma cztery kluczowe obowiązki: 

1. Przyswojenie informacji dotyczących korzyści i ograniczeń związanych z subskrypcjami Visual 

Studio Subscriptions. Właściwe zrozumienie korzyści płynących z zastosowania rozwiązania może 

wpłynąć na zmniejszenie kosztów sprzętowych dzięki skorzystaniu z usług w chmurze oraz 

redukcję kosztów oprogramowania na licencję użytkownika w środowiskach przedprodukcyjnych.  

2. Przypisywanie subskrypcji Visual Studio Subscriptions określonym użytkownikom i zachęcanie 

do korzystania z nich. Umowa wymaga przypisywania subskrypcji Visual Studio Subscriptions 

indywidualnie określonym użytkownikom. Należy skonsultować się z odpowiednimi osobami, 

aby zapewnić im prawa dostępu i możliwości jak najlepszego wykorzystania subskrypcji Visual 

Studio Subscription. 

3. Dokładna inwentaryzacja w środowisku przedprodukcyjnym. Jest to niezbędne, aby zapewnić 

prawidłowość licencjonowania — wszyscy użytkownicy mający styczność z oprogramowaniem 

Visual Studio muszą mieć przypisaną indywidualną licencję Visual Studio Subscription.  

4. Śledzenie zmian w zakresie przypisania użytkowników i pozyskiwanie dodatkowych licencji 

według harmonogramu. Umowy licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft zapewniają 

elastyczność użytkowania i przypisywania subskrypcji Visual Studio Subscriptions. W zamian 

oczekujemy śledzenia zmian w zakresie częstotliwości użytkowania oprogramowania, 

przypisywania użytkowników i przetwarzania zamówień na licencje dodatkowe według 

harmonogramu zdefiniowanego na mocy umowy.  

http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
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Korzyści i ograniczenia dotyczące subskrypcji Visual Studio 
Subscriptions 

Subskrypcje Visual Studio Subscriptions umożliwiają zespołom deweloperskim instalowanie i użytkowanie 

rozwiązania podczas projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania innego oprogramowania. 

Subskrypcje Visual Studio Subscriptions nie umożliwiają uzyskania licencji na oprogramowanie użytkowane 

w środowiskach produkcyjnych.  

 

Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje na temat właściwego wykorzystania subskrypcji 

Visual Studio Subscriptions: 

Licencjonowanie 
oparte na 
użytkowniku 

MSDN Platforms i wszystkie poziomy subskrypcji Visual Studio 
Subscriptions obejmują licencjonowanie oparte na użytkowniku. Każdy 
członek zespołu deweloperskiego mający styczność z oprogramowaniem 
stanowiącym część danego produktu lub usługi (co obejmuje 
instalowanie, konfigurowanie i dostęp do takiego oprogramowania) musi 
mieć indywidualnie przypisaną subskrypcję Visual Studio Subscription. 

Nieograniczona 
liczba instalacji 

Każdy licencjonowany użytkownik może instalować oprogramowanie 
i korzystać z niego na dowolnej liczbie urządzeń podczas projektowania, 
opracowywania, testowania i demonstrowania innego oprogramowania. 
Wyjątek stanowi pakiet Microsoft Office, który jest licencjonowany do 
użycia na jednym komputerze. Oprogramowanie licencjonowane 
w ramach subskrypcji Visual Studio można instalować i użytkować 
w domu, w szkole i na urządzeniach w siedzibie klienta lub 
w dedykowanych rozwiązaniach sprzętowych innych dostawców. 

Brak możliwości 
użytkowania w 
środowiskach 
produkcyjnych 

Oprogramowanie objęte subskrypcją Visual Studio Subscriptions nie jest 
licencjonowane do użytku w środowiskach produkcyjnych, co obejmuje 
między innymi środowiska, do których uzyskują dostęp użytkownicy 
końcowi w celach innych niż testowanie akceptacyjne lub przekazywanie 
opinii, środowiska nawiązujące połączenia z produkcyjnymi bazami 
danych, obsługujące procedury odzyskiwania po awarii lub tworzenia 
kopii zapasowych danych produkcyjnych, albo służące do celów 
produkcyjnych w przypadkach szczytowego wykorzystania zasobów. 
Określone poziomy subskrypcji dopuszczają wyjątki od powyższych 
reguł — opisano je w oficjalnym dokumencie dotyczącym 
licencjonowania oprogramowania Visual Studio. 
https://www.visualstudio.com/subscriptions/  

Zmiany przypisania 
licencji 

Kiedy użytkownik opuści zespół i nie będzie już wymagać licencji, 
można ją ponownie przypisać po upływie 90 dni. W przypadku zmiany 
przypisania licencji wszelkie klucze produktów, których użyto, nie zostaną 
zwrócone. Funkcjonalność ta różni się od stosowanej poprzednio 
w witrynie Volume Licensing Service Center (VLSC). Użyte usługi 
dodatkowe, takie jak Pluralsight, zostaną zresetowane.  

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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Wyjątki dotyczące 
użytkowników 
końcowych 

Na koniec projektu w zakresie opracowywania oprogramowania użytkownicy 
końcowi zazwyczaj recenzują aplikację i sprawdzają, czy spełnia ona kryteria 
wydania. Proces ten nosi nazwę testowania akceptacyjnego przez 
użytkowników (User Acceptance Testing, UAT). Określeni członkowie 
zespołu, tacy jak sponsorzy biznesowi lub menedżerowie produktu, mogą 
pośredniczyć we współpracy z użytkownikami końcowymi. Użytkownicy 
końcowi niemający subskrypcji Visual Studio Subscription mogą uzyskiwać 
dostęp do oprogramowania w ramach testów UAT, jeśli użytkowanie 
oprogramowania spełnia wszystkie wymagania w zakresie licencjonowania 
oprogramowania Visual Studio. Osoby, których główną rolą jest 
opracowywanie, programowanie lub testowanie oprogramowania, 
rzadko kwalifikują się jako „użytkownicy końcowi”. 

Inwentaryzacja w środowisku przedprodukcyjnym 

Subskrypcje Visual Studio Subscriptions umożliwiają uproszczenie zarządzania zasobami dzięki zliczaniu 

użytkowników, a nie urządzeń. 

Uwaga: Administratorzy oprogramowania Visual Studio muszą przypisywać subskrypcje Visual Studio 

Subscriptions do określonych, nazwanych osób. Stosowanie nazewnictwa takiego jak Programista1, 

Programista2 czy Programista3 nie jest dozwolone. 

Oto kilka sposobów na uproszczenie inwentaryzacji w środowisku przedprodukcyjnym: 

• Zapoznawaj się z przypisaniami użytkowników. Firma Microsoft udostępnia witrynę sieci 

Web o nazwie Visual Studio Administration Portal ułatwiającą śledzenie przypisań subskrypcji 

Visual Studio Subscription. 

• Korzystaj z lokalnej lub działającej w chmurze usługi Active Directory, aby uzyskiwać listę 

użytkowników. Jeśli korzystasz z usługi Active Directory, aby zarządzać uprawnieniami dostępu 

użytkowników, możliwe, że będziesz w stanie zidentyfikować użytkowników pełniących role 

programistów i testerów na podstawie ich przynależności do katalogu. 

• Używaj zautomatyzowanych narzędzi do inwentaryzacji systemów. Może być również 

konieczne wykorzystanie narzędzia do inwentaryzacji oprogramowania umożliwiającego 

zarządzanie zasobami oprogramowania i pozwalające odróżnić środowiska przedprodukcyjne 

od produkcyjnych. Wielu klientów korzystających z rozwiązania Microsoft System Center tworzy 

konwencje nazewnictwa pozwalające zautomatyzować procedury inwentaryzacji. 

• Zwróć się o pomoc w zakresie rozliczania zużycia zasobów. Warto poprosić pracowników 

o pomoc w rozliczaniu zużycia zasobów przez użytkowników pełniących role programistów 

i testerów w odpowiednich środowiskach.  

https://manage.visualstudio.com/
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Subskrypcje Visual Studio Subscriptions dla dużych zespołów 
i wykonawców zewnętrznych 

Administratorzy subskrypcji Visual Studio Subscriptions są odpowiedzialni za prawidłowe 

licencjonowanie użytkowników mających styczność z oprogramowaniem Visual Studio przez przypisanie 

im indywidualnej subskrypcji Visual Studio Subscription.  

Zespoły wewnętrzne 

Zazwyczaj w nowoczesnej organizacji zajmującej się tworzeniem oprogramowania istnieje kilka grup 

użytkowników. Zidentyfikowanie osób kontaktowych z każdej grupy może ułatwić inwentaryzację 

użytkowników i śledzenie zmian.  

Organizacje różnią się od siebie, lecz zazwyczaj w każdej z nich istnieją typowe zespoły biorące udział 

w procesie tworzenia oprogramowania: 

• zespoły inżynierii oprogramowania,  

• zespoły biznesowe, między innymi właściciele produktów i analitycy biznesowi, 

• zespoły zarządzania projektami,  

• zespoły ds. zapewnienia jakości, obejmujące między innymi osoby przeprowadzające kontrolę 

jakości i testerów ręcznych, 

• zespoły ds. infrastruktury IT, między innymi zarządzające środowiskami przedprodukcyjnymi 

i infrastrukturą laboratoryjną. 

Wykonawcy zewnętrzni i partnerzy 

Możliwe, że wykonawcy zewnętrzni skorzystają z własnych licencji do interakcji ze środowiskiem z 

licencjonowanym oprogramowaniem Visual Studio w organizacji. Certyfikowani partnerzy Microsoft 

mogą dysponować kilkoma bezpłatnymi subskrypcjami Visual Studio Subscriptions do wykorzystania 

wewnętrznego. Jednak subskrypcje te nie umożliwiają użytkowania w ramach czynności generujących 

przychody, np. opracowywania oprogramowania dla klienta. Należy poprosić partnera o przesłanie listu 

poleconego z opisem licencji wnoszonych oraz licencji wymaganych od Twojej organizacji. 

Śledzenie zmian w zakresie przypisania użytkowników 
i przetwarzanie zamówień zgodnie z harmonogramem 

Administratorzy subskrypcji Visual Studio Subscriptions są zobowiązani śledzić użycie oprogramowania 

Visual Studio i przetwarzać zamówienia na większą liczbę licencji zgodnie z harmonogramem w umowie 

licencjonowania zbiorowego lub umowie Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). Nowy 

portal administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions ułatwia te czynności dzięki zapewnieniu 

narzędzi śledzenia dostępnych i używanych licencji.  
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Górny limit użycia 

Zobowiązanie do zakupu subskrypcji Visual Studio Subscriptions wchodzi w życie natychmiast: 

• Po przypisaniu licencji użytkownikowi. 
• W przypadku skorzystania z oprogramowania Visual Studio przez użytkownika. 

Całość zobowiązania jest definiowana górnym limitem użycia. Limit ten to wartość szczytowa dziennego 
przypisania licencji użytkownikom lub interakcji użytkowników z oprogramowaniem Visual Studio, 
w zależności od tego, która wartość jest wyższa. 

1. Administratorzy subskrypcji Visual Studio Subscriptions mogą zwiększyć górny limit użycia przez 
przypisanie subskrypcji Visual Studio Subscription określonym osobom. 

2. Administratorzy subskrypcji Visual Studio Subscriptions mogą zmieniać ich przypisanie, 
przydzielając je innym osobom po upływie 90 dni od pierwotnego przypisania. Aby uniknąć 
sztucznego wzrostu górnego limitu subskrypcji, należy zawsze najpierw usuwać istniejącą 
subskrypcję przed dodaniem nowej. 

3. Administratorzy subskrypcji Visual Studio Subscriptions mogą zmieniać przypisany użytkownikowi 
poziom subskrypcji, co spowoduje wzrost liczby subskrypcji w danym rodzaju przypisania i jego jej 
spadek w innym. Po obniżeniu przypisanego użytkownikowi poziomu subskrypcji osoba taka jest 
zobowiązana do natychmiastowego przerwania korzystania z oprogramowania i odinstalowania 
wszystkich składników objętych wyższym poziomem subskrypcji.  

Programy Open License i Open Value 

Administrator może przypisywać subskrypcje w ramach innego programu licencjonowania zbiorowego 
firmy Microsoft, takiego jak Open License lub Open Value. W takim przypadku należy złożyć zamówienie 
na dodatkowych użytkowników w miesiącu, w którym użytkownicy (pracownicy lub wykonawcy 
zewnętrzni) rozpoczynają korzystanie z oprogramowania z licencją Visual Studio. 

Umowy Enterprise, MPSA i Select Plus 

Umowy Microsoft Enterprise Agreement (EA), MPSA i Select Plus charakteryzuje elastyczność 
użytkowania i licencjonowania oprogramowania Visual Studio. Administratorzy oprogramowania Visual 
Studio są zobowiązani do składania corocznego zamówienia True-Up w celu zachowania zgodności liczby 
licencji z górnym limitem użycia zdefiniowanym w okresie obowiązywania umowy. 

Korzystanie z portalu administracji subskrypcjami 
Visual Studio Subscriptions 

Korzystając z portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, należy pamiętać 
o następujących zasadach: 
 

 Subskrypcje Visual Studio Subscriptions są przypisywane użytkownikom. Każda osoba 
z subskrypcją może używać oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów używanych 
do opracowywania i testowania produktów.  
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 Danej osobie można przypisać tylko jeden poziom subskrypcji odpowiadający subskrypcji 
Visual Studio Subscription zakupionej przez organizację. Jeśli istnieje wiele osób z przypisanymi 
wieloma poziomami subskrypcji, należy edytować ich ustawienia, tak aby zachować jeden 
poziom subskrypcji.  

 Będzie wymagana aktualizacja poziomu subskrypcji przypisanego danej osobie w przypadku 
rozszerzenia subskrypcji (po zakupie licencji typu „step-up”) lub jej odnowieniu na niższym poziomie.  

 Nie wolno współużytkować subskrypcji. Wymagane jest przypisanie subskrypcji każdej osobie, 
która korzysta z jej funkcjonalności w jakimkolwiek zakresie (np. korzysta z oprogramowania jako 
programista lub tester, używa usługi Microsoft Azure czy bierze udział w kursach e-learning).  

Uzyskiwanie dostępu do portalu administracji subskrypcjami 
Visual Studio Subscriptions 

Klienci z umowami MPSA: 

Aby uzyskać dostęp do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, należy 
skonfigurować konto administratora w portalu Microsoft Business Center Portal lub BCP.  

Aby uzyskać informacje na temat sposobu konfigurowania administratora, należy zapoznać się 
z przewodnikiem szybkiego startu dotyczącym zarządzania użytkownikami.  

Jeśli skonfigurowano już konto administratora, można przejść bezpośrednio do portalu administracji 
subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, korzystając z następującego adresu: 
https://manage.visualstudio.com.  

Klienci z umowami licencjonowania zbiorowego:  

Od 1 marca 2017 r. klienci, którzy nadal przeprowadzają proces dołączania i migracji do portalu, będą 
musieli zarządzać subskrypcjami w witrynie Volume Licensing Service Center (VLSC). Aby uzyskać 
więcej informacji na temat zarządzania subskrypcjami w witrynie VLSC, należy zapoznać się z opisem 
funkcjonalności witryny VLSC w zakresie subskrypcji Visual Studio Subscriptions oraz przewodnikiem 
zarządzania subskrypcjami Visual Studio Subscriptions w witrynie VLSC.  

Aby uzyskać dostęp do nowego portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, należy 
skonfigurować konto administratora. Aby można było skonfigurować użytkownika jako administratora, 
główna osoba kontaktowa lub osoba kontaktowa ds. powiadomień wyznaczona w umowie 
licencjonowania zbiorowego w organizacji musi wykonać określone czynności.  

Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania konta administratora, należy obejrzeć ten film oraz 
zapoznać się z artykułami dotyczącymi dołączania do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio 
Subscriptions i zarządzania administratorami.  

Jeśli skonfigurowano już konto administratora, można przejść bezpośrednio do portalu administracji 
subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, korzystając z następującego adresu: 
https://manage.visualstudio.com.  

Informacje na temat ról administratora 
W nowym portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions dla klientów z umowami 
licencjonowania zbiorowego są stosowane dwie role. Są one podobne do ról głównych osób 
kontaktowych i osób kontaktowych ds. powiadomień oraz roli menedżera subskrypcji w aktualnie 
używanej witrynie VLSC.  

https://mvlc.blob.core.windows.net/en-us/MVLC_QS_Manage_Users.pdf
https://manage.visualstudio.com/
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://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/
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Superadministratorzy: Po skonfigurowaniu organizacji główna osoba kontaktowa lub osoba kontaktowa 

ds. powiadomień domyślnie staje się superadministratorem. Główna osoba kontaktowa lub osoba 

kontaktowa ds. powiadomień może przypisać dodatkowe role superadministratorów lub 

administratorów. Superadministrator, oprócz dodawania i usuwania subskrybentów, może dodawać i 

usuwać innych administratorów. Jeśli w systemie istnieje więcej niż dwóch superadministratorów, 

superadministrator może usunąć wszystkich administratorów oprócz ostatnich dwóch (ze względów 

bezpieczeństwa).  

Administratorzy: Administratora może skonfigurować wyłącznie superadministrator. Administrator 

może zarządzać subskrybentami w umowach przypisanych mu przez superadministratora.  

Dołączanie organizacji 
Kiedy organizacja będzie gotowa na dołączenie do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio 
Subscriptions, główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. powiadomień otrzymają wiadomość  
e-mail z zaproszeniem do przeprowadzenia procesu dołączenia. Poniżej opisano kroki, które należy 
podjąć w celu dołączenia do nowego portalu. Aby zapoznać się ze szczegółowym przewodnikiem, należy 
obejrzeć film dotyczący dołączania administratora lub zapoznać się z odpowiednim artykułem pomocy 
technicznej.  

1. Znajdowanie numeru PCN i logowanie się  
a. W wiadomościach e-mail do głównych osób kontaktowych i osób kontaktowych ds. 

powiadomień znajdują się unikatowe łącza oraz trzy ostatnie cyfry publicznego numeru 
klienta (Public Customer Number, PCN). *  

b. Aby uzyskać pełny numer PCN, główna osoba kontaktowa musi zalogować się do witryny 
VLSC (instrukcje umożliwiające znalezienie numeru PCN zamieszczono tutaj).  

c. Po uzyskaniu numeru PCN należy przejść do odpowiedniej witryny, korzystając 
z przesłanego unikatowego łącza — zostanie tam wyświetlony monit o zalogowanie się. 
Użytkownik będzie mógł zalogować się, używając konta służbowego (jeśli organizacja 
korzysta z usługi AAD) lub konta Microsoft Account (MSA, jeśli organizacja nie korzysta 
z usługi AAD).  

d. Następnie należy wprowadzić numer PCN.  
2. Skonfigurowanie administratorów  

a. Po wprowadzeniu numeru PCN użytkownik zostanie zarejestrowany jako 
superadministrator w nowym systemie i będzie mógł dodawać innych 
superadministratorów i administratorów (wcześniej noszących nazwę menedżerów 
subskrypcji). Aby uniknąć utraty dostępu do funkcji, czynności te należy wykonać przed 
dniem migracji organizacji.  

3. Uzyskanie dostępu do nowego portalu zarządzania subskrypcjami 
a. Po poddaniu organizacji migracji nowo dodani superadministratorzy i administratorzy 

otrzymają wiadomości e-mail z zaproszeniem do uzyskania dostępu do nowego portalu i 
rozpoczęcia zarządzania subskrypcjami.  

*Uwaga: Jeśli główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. powiadomień otrzymają więcej niż 
jedną wiadomość e-mail, oznacza to, że obsługują więcej niż jeden numer PCN. W takim przypadku 
będzie wymagane przeprowadzenie procesu za pomocą unikatowego łącza w odniesieniu do każdego 
wskazanego w wiadomości e-mail numeru PCN. 

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/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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Jeśli wymagasz dodania konta do nowego portalu administracji subskrypcjami Visual Studio 
Subscriptions, lecz nie wiesz, kim są główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. powiadomień 
w organizacji, możesz uzyskać odpowiednie informacje po zalogowaniu się do witryny VLSC. Informacje 
na temat znajdowania głównych osób kontaktowych/osób kontaktowych ds. powiadomień w witrynie 
VLSC znajdują się w tym artykule. 

Jeśli skonfigurowano już konto administratora, można przejść bezpośrednio do portalu administracji 

subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, korzystając z następującego adresu: 

https://manage.visualstudio.com.  

Korzystanie z portalu administracji subskrypcjami 
Visual Studio Subscriptions 

Teraz należy wyświetlić nowy portal administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, który 

umożliwia administratorom zarządzanie odpowiednimi subskrypcjami zakupionymi zarówno na 

podstawie umowy o licencjonowaniu zbiorowym, jak i umowy MPSA. Układ może nieznacznie różnić 

się w zależności od typu umowy zawartej przez organizację, jednak obsługa i funkcjonalność portalu 

pozostaje taka sama. Korzystając z portalu, można dodawać i usuwać subskrybentów oprogramowania 

Visual Studio oraz zarządzać nimi. Poniższy zrzut ekranu przedstawia stronę docelową po zalogowaniu 

się do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions. Uwaga: Użytkownicy poddani 

migracji z witryny VLSC do nowego portalu zobaczą dane subskrypcji po zalogowaniu się.  

  

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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Zarządzanie subskrypcjami Visual Studio Subscriptions 

Poniżej opisano metody zarządzania subskrypcjami Visual Studio Subscriptions: 

1. Głównym składnikiem portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions jest karta 

Subscribers (Subskrybenci). Z poziomu karty zarządzania subskrybentami w portalu administracji 

można wykonywać wiele zadań administracyjnych, między innymi dodawać pojedynczych 

użytkowników, edytować użytkowników i przekazywać wielu użytkowników równocześnie partiami 

(procedurę przekazywania wsadowego opisano w dalszej sekcji). Jeśli obsługujesz więcej niż jedną 

umowę, numer umowy zostanie wyświetlony w polu rozwijanym. Można przełączać umowy, aby 

zarządzać wszystkimi subskrypcjami w organizacji. Jeśli zawarto umowę licencjonowania zbiorowego 

i niedawno odbyła się migracja do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions, 

zamiast wyświetlenia pustego ekranu jak na poniższym zrzucie, obszar zostanie wypełniony 

informacjami o subskrybentach.  

Uwaga: Superadministratorzy korzystają z nieco innego widoku, który obejmuje kartę Manage 

Administrators (Zarządzanie administratorami) oraz karty Manage Subscribers (Zarządzanie 

subskrybentami) i Contact Support (Kontakt z działem pomocy technicznej). Zrzuty ekranu 

w niniejszym przewodniku pochodzą z widoku administratora.  
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Informacje dotyczące karty Subscribers (Subskrybenci) 

Po przypisaniu subskrypcji, na karcie Subscribers (Subskrybenci) zostaną wyświetlone szczegółowe 

informacje na temat subskrybentów, między innymi: 

 imię i nazwisko każdego subskrybenta, 

 adres e-mail każdego użytkownika, 

 poziom przypisanej subskrypcji, 

 data przypisania subskrypcji,  

 data wygaśnięcia subskrypcji, 

 opcjonalny opis tekstowy, 

 informacja o włączonej lub wyłączonej funkcji pobierania dla subskrybenta,  

 kraj, w którym się znajduje, 

 preferowany język wiadomości e-mail z portalu administracji dotyczących przypisywania 
subskrypcji, 

 opcjonalne pole zawierające adres korespondencyjny e-mail, jeśli różni się on od adresu 
używanego do logowania.  

 

Po lewej stronie są wyświetlane dodatkowe informacje dotyczące liczby zakupionych, przypisanych 
i dostępnych licencji subskrypcji w odniesieniu do każdej umowy zawartej przez organizację. 
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Informacje dotyczące karty Details (Szczegóły) 

Karta Details (Szczegóły) umożliwia uzyskiwanie szczegółowych danych na temat wybranej umowy. Karta 
Details (Szczegóły) zawiera informacje dotyczące stanu umowy, konta zakupów, organizacji, głównych 
osób kontaktowych (z witryny VLSC) i superadministratorów (jeśli są dostępni) oraz inne informacje 
powiązane z umową.  

 

Przypisywanie pojedynczego użytkownika 

Jeśli są dostępne licencje subskrypcji Visual Studio Subscriptions, można przypisywać je nowym 
użytkownikom, umożliwiając im korzystanie z oprogramowania objętego subskrypcją.  

1. Aby dodać pojedynczego subskrybenta oprogramowania Visual Studio, kliknij przycisk Add (Dodaj) 
w górnej części tabeli. 
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2. Wprowadź informacje o subskrybencie w polach formularza. Jeśli organizacja korzysta z usługi 

Azure Active Directory, w polach formularza jest dostępna funkcja wyszukiwania osób w bieżącym 

katalogu, co pozwala je wybierać spośród wyników wyszukiwania. Po wybraniu osoby pola imienia 

i nazwiska, adres e-mail logowania i korespondencyjnego adresu e-mail zostaną automatycznie 

wypełnione, tak jak pokazano poniżej.  

 

Jeśli w organizacji jest używany korespondencyjny adres e-mail różniący się od adresów służących 

do logowania, będzie można go wprowadzić w tym miejscu. W takim przypadku wybierz łącze 

„Different email for communication than sign-in?” (Adres korespondencyjny różniący się od adresu 

logowania).  

 

Jeśli chcesz, aby subskrybent mógł logować się do portalu subskrypcji Visual Studio Subscriptions 

i miał dostęp do obszaru pobierania oprogramowania oraz wszystkich innych usług i zasobów 

związanych z subskrypcją (między innymi usług Microsoft Azure, Visual Studio Team Services, 

zasobów szkoleniowych Xamarin i Pluralsight czy pomocy technicznej), pozostaw zaznaczone pole 

Downloads (Pobieranie). Jeśli usuniesz zaznaczenie tego pola, użytkownik nie będzie mógł pobierać 

oprogramowania, jednak nadal będzie mieć dostęp do funkcji objętych subskrypcją. Po ukończeniu 

czynności kliknij przycisk Add (Dodaj). 

 

http://www.my.visualstudio.com/
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3. Po dodaniu nowego subskrybenta zostanie automatycznie wysłana do niego wiadomość e-mail z 

informacjami o przypisaniu zawierająca dalsze instrukcje. Wiadomość e-mail z informacjami o 

przypisaniu można wysłać ponownie w dowolnym momencie, klikając przycisk Resend (Wyślij 

ponownie) w górnym menu. 

 
Edytowanie informacji o subskrypcji użytkownika 

1. Można edytować informacje o subskrypcji użytkownika, aby skorygować błędy lub zaktualizować 

dane. Należy pamiętać, że zmiana adresu e-mail subskrybenta spowoduje zresetowanie 

istniejących świadczeń.  
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Aby edytować subskrybenta, wybierz przycisk wielokropka (…) wyświetlany obok adresu e-mail 

subskrybenta po umieszczeniu na nim wskaźnika myszy. W wyświetlonym menu rozwijanym wybierz 

polecenie „Edit” (Edytuj), aby zmodyfikować dane subskrybenta. Można również dwukrotnie kliknąć 

wiersz subskrybenta w siatce, aby wyświetlić okno edycji. 

 

2. Po otwarciu okna dialogowego można zaktualizować imię, nazwisko, kraj i język subskrybenta oraz 

opcję pobierania. Po ukończeniu edycji danych subskrybenta kliknij przycisk Save (Zapisz). 

 

Uwaga: Jeśli jest wymagana zmiana poziomu subskrybenta, należy usunąć użytkownika z portalu i dodać 

go ponownie. Informacji w tym polu nie można edytować.  



 

18 
 

Subskrypcje Visual Studio Subscriptions — Przewodnik administratora 

Usuwanie subskrybentów 

Jeśli subskrybent nie potrzebuje już subskrypcji Visual Studio Subscription, na przykład kiedy odejdzie z 

firmy, zakończy projekt lub zacznie pełnić nowe obowiązki, można usunąć jego subskrypcję, a następnie 

przypisać ją innej osobie. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany przypisania na rzecz innej osoby 

użyte i niewykorzystane klucze produktów poprzedniego użytkownika będą nadal dostępne, jednak 

zostaną zresetowane wszelkie inne świadczenia.  

1. Kliknij nazwisko subskrybenta, którego chcesz usunąć. Aby zaznaczyć wielu subskrybentów do 

usunięcia, przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij każdego subskrybenta, którego chcesz usunąć, lub 

naciśnij klawisze CTRL i A, aby zaznaczyć i usunąć wszystkich subskrybentów. 

 

2. Aby usunąć zaznaczonych subskrybentów, kliknij przycisk Delete (Usuń). Kiedy zostanie wyświetlony 

monit o potwierdzenie usunięcia, kliknij przycisk OK.  
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Korzystanie z filtru podczas wyszukiwania subskrybentów 

Portal administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions umożliwia wyszukiwanie subskrybentów 

o określonych cechach na podstawie różnych kryteriów. Można filtrować subskrybentów na liście, aby 

znajdować osoby według nazwisk, adresów e-mail, poziomów subskrypcji i innych informacji.  

1. Aby wyszukać określoną grupę subskrybentów, kliknij przycisk Filter (Filtruj) w górnej części tabeli. 
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2. Zostanie wyświetlone wiele pól, według których można dokonać filtrowania. Wybierz kryteria, których 

chcesz użyć jako podstawy wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Find (Znajdź). Zostanie 

wyświetlona lista subskrybentów spełniających wybrane kryteria. 

 

Postępowanie w przypadku pobrania zbyt dużej liczby licencji subskrypcji 

Czasami zamówienia ulegają zmianie po dodaniu subskrybentów, co może spowodować przypisanie 
większej liczby subskrypcji w odniesieniu do posiadanych przez firmę licencji. W takim przypadku na 
karcie Subscribers (Subskrybenci) zostanie wyświetlony alert i odpowiednie informacje. *Uwaga: 
Scenariusze obejmujące przekroczenie limitu licencji nie są dozwolone w przypadku programów Open 
License. 
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1. Aby rozwiązać problem dotyczący zbyt dużej liczby przypisanych licencji, kliknij tekst alertu. 

Spowoduje to wyświetlenie filtrowanej listy subskrybentów, którym przypisano poziom subskrypcji 

z datą ważności w kontekście przekroczenia limitu.  
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2. Usuń subskrybentów, aby zmniejszyć liczbę pobranych licencji.  
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3. W obszarze podglądu po lewej stronie zostanie wyświetlony komunikat o spełnianiu wymogów 

umowy, a powiadomienia dotyczące przekroczenia limitu licencji znikną.  

 

Postępowanie w przypadku subskrypcji, które wygasły 

W portalu wygaśnięcie subskrypcji użytkownika wskazuje czerwony pasek obok nazwiska. Aby tacy 

subskrybenci mogli nadal korzystać z subskrypcji Visual Studio Subscription, należy odnowić ich licencje.  
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Aby odnowić subskrypcje, skontaktuj się z odsprzedawcą w programie licencjonowania zbiorowego lub 
odpowiednim sprzedawcą firmy Microsoft. Sprzedawcy należy przekazać numer umowy i numer konta 
zakupów. Odsprzedawca lub sprzedawca firmy Microsoft poprowadzi Cię przez proces odnowienia lub 
zakupu dodatkowych subskrypcji. Po złożeniu zamówienia lub przedłużeniu umowy nowe subskrypcje 
zostaną udostępnione, co umożliwi ich przypisanie subskrybentom. 

Równoczesne dodawanie wielu subskrybentów za pomocą 
procedury przypisania zbiorczego 

Można przypisywać wielu subskrybentów równocześnie, korzystając z procedury przekazywania zbiorczego. 

Rozpoczynanie procedury przekazywania zbiorczego 
1. Aby dodać wielu subskrybentów równocześnie, przejdź do karty Subscribers (Subskrybenci). Na 

wstążce w górnej części strony kliknij przycisk Bulk Add (Dodaj zbiorczo).  
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Wypełnianie szablonu przekazywania zbiorczego  

1. Do przekazywania subskrybentów w celu zbiorczego przypisania służy szablon programu Microsoft 
Excel. W oknie dialogowym Upload Multiple Subscribers (Przekazywanie wielu subskrybentów) kliknij 
przycisk Download (Pobierz), aby pobrać szablon. Zawsze należy pobierać najnowszą wersję szablonu. 
W przypadku użycia starszej wersji przekazywanie zbiorcze może zakończyć się niepowodzeniem. 

 

2. W arkuszu programu Excel wypełnij pola informacjami dotyczącymi osób, którym chcesz przypisać 
subskrypcje. Pole Reference (Odwołanie) jest opcjonalne. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia 
jakiejkolwiek części szablonu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zawierający opis problemu. 
Po ukończeniu wypełniania zapisz plik na dysku twardym. 

Aby zapewnić sprawne przekazanie danych, należy przestrzegać następujących zaleceń: 

 Upewnij się, że żadne pole w formularzu nie zawiera przecinków. 

 Usuń spacje przed i za polami w formularzu, takimi jak nazwiska użytkowników. 

 Upewnij się, że nazwiska użytkowników nie zawierają dodatkowych spacji między pierwszym 
a drugim imieniem lub nazwiskiem (np. dwuczłonowe imię takie jak „Maggie May” nie może zostać 
wprowadzone jako „Maggie May”, ponieważ system nie usunie z niego dodatkowej spacji). 
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Przekazywanie szablonu danych zbiorczych 

1. Wróć do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions. W oknie dialogowym Upload 

Multiple Subscribers (Przekazywanie wielu subskrybentów) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). 

Przejdź do zapisanego pliku programu Excel. Po ukończeniu czynności kliknij przycisk OK. Na ekranie 

zostanie wyświetlony postęp przekazywania.  

 

Postępowanie w przypadku wystąpienia błędów w szablonie 
przekazywania zbiorczego 

Jeśli w szablonie występują błędy, przekazywanie zakończy się niepowodzeniem, po czym zostaną 

wskazanie miejsca, w których wystąpiły błędy. Popraw je w szablonie, a następnie spróbuj ponownie 

go przekazać. 
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Po ukończeniu przekazywania zostanie wyświetlona lista subskrybentów i wiadomość z potwierdzeniem 

ukończenia operacji. 
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Równoczesne edytowanie wielu subskrybentów za pomocą 
procedury edycji zbiorczej 

Można edytować wielu subskrybentów jednocześnie, korzystając z procedury edycji zbiorczej. Ta funkcja 

jest używana głównie w organizacjach, w których uległy zmianie służbowe adresy e-mail lub podjęto 

decyzję o ograniczeniu dostępu do funkcji pobierania. Należy pamiętać, że zmiana poziomów (np. 

Enterprise, Professional itp.) oraz identyfikatorów GUID subskrypcji nie jest możliwa — próba 

przekazania takich zmienionych danych zakończy się niepowodzeniem.  

Rozpoczynanie procedury edycji zbiorczej 

1. Aby edytować wielu subskrybentów równocześnie, przejdź do karty Subscribers (Subskrybenci). Na 

wstążce w górnej części strony kliknij przycisk Bulk Edit (Edytuj zbiorczo).  

 

Wypełnianie szablonu edycji zbiorczej 

1. Podobnie jak w przypadku przypisania zbiorczego, w procedurze edycji zbiorczej jest używany 

szablon programu Excel umożliwiający wprowadzenie zmian informacji o subskrybentach. W oknie 

Bulk Edit (Edycja zbiorcza) kliknij polecenie Export this Excel (Eksportuj ten arkusz programu Excel), 

aby pobrać aktualną listę subskrybentów zawierającą dotyczące ich informacje.  
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2. Następnie zapisz plik lokalnie, aby go łatwo znaleźć i wprowadzić wymagane zmiany przed jego 

przekazaniem. Aby zapewnić prawidłowość przekazywania, nie edytuj poziomów lub 

identyfikatorów GUID subskrypcji, ponieważ spowoduje to niepowodzenie operacji.  

 

Przekazywanie szablonu edycji zbiorczej 

1. Wróć do portalu administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions. W oknie dialogowym Bulk 

Edit (Edycja zbiorcza) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj). Przejdź do zapisanego pliku programu 

Excel. Po ukończeniu czynności kliknij przycisk OK. Na ekranie zostanie wyświetlony postęp 

przekazywania.  
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2. Po ukończeniu przekazywania pliku zostanie wyświetlone potwierdzenie ukończenia operacji.  
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Zasoby dla administratorów subskrypcji Visual Studio 
Subscriptions 

Poniżej znajdują się dodatkowe łącza i zasoby przydatne administratorom subskrypcji Visual Studio 

Subscriptions: 

 Zarządzanie subskrypcjami Visual Studio Subscriptions: https://manage.visualstudio.com  

 Pomoc techniczna dotycząca administracji oprogramowaniem Visual Studio i subskrypcjami 

 Znajdowanie głównych osób kontaktowych lub osób kontaktowych ds. powiadomień 

 Znajdowanie numeru PCN (Public Customer Number) lub numeru autoryzacji  

 Dołączanie do nowego portalu i konfigurowanie administratorów (film) 

 Witryna sieci Web umów firmy Microsoft dotyczących produktów i usług (MPSA) 

 Omówienie subskrypcji Visual Studio Subscriptions 

 Licencjonowanie zbiorowe i prawa do używania produktów (Product Use Rights, PUR) 

 Porównanie subskrypcji Visual Studio Subscriptions  

Pełny opis wymagań w zakresie licencjonowania w typowych scenariuszach wdrożenia znajduje się 

w oficjalnym dokumencie dotyczącym licencjonowania oprogramowania 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
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Informacje prawne 
© 2017 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA W NIM JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I 
DOROZUMIANYCH. 
Firma Microsoft udostępnia niniejsze materiały wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych. Aby uzyskać pełne informacje na temat praw i obowiązków 
wynikających z udziału w programach licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft, klienci powinni zapoznać się z zawartymi umowami. Oprogramowanie firmy 
Microsoft jest licencjonowane, nie sprzedawane. Wartość i korzyści wynikające z użytkowania oprogramowania i usług firmy Microsoft mogą różnić się w zależności 
od klienta. Klienci mający pytania dotyczące różnic między niniejszymi materiałami a treścią zawartych umów powinni skontaktować się z odpowiednim odsprzedawcą 
lub kierownikiem ds. klientów firmy Microsoft. Firma Microsoft nie ustala ostatecznych cen lub warunków płatności w odniesieniu do licencji uzyskanych za 
pośrednictwem odsprzedawców. Ostateczne ceny i warunki płatności definiuje umowa zawarta przez klienta z odsprzedawcą. Warunk i uczestnictwa w programie 
Software Assurance i wynikającego z niego korzyści różnią się w zależności od oferty i regionu oraz mogą ulec zmianie. Warunki i postanowienia umowy 
licencjonowania zbiorowego oraz warunki i postanowienia pozwalające osiągać określone korzyści z uczestnictwa w programie Software Assurance mają priorytet 
przed informacjami zamieszczonymi w niniejszym dokumencie. Informacje na temat kryteriów uczestnictwa w programie i zasady os iągania korzyści zawiera lista 
produktów firmy Microsoft. 
Zawartość niniejszego przewodnika może ulec zmianie. Aby uzyskać najnowszą wersję przewodnika, należy skontaktować się z odpowiednim kierownikiem ds. 
klientów firmy Microsoft lub odsprzedawcą. 


