
V současné době dochází k významné změně licencování operačních systemů (OS) desktopů a laptopů na platformě MS-Windows. Jedná se o zcela bezprecedentní proces přechodu na jeden definitivní a poslední (viz dále) operační systém počítače. V červenci tohoto roku navíc dochází k vypršení lhůty dotovaného přechodu na nový OS. Dotace na upgrade je nyní ve výši 100% ceny SW, je tedy zcela zdarma.  
Uvedený upgradový program se týká standardních uživatelů počítačů s aktivovanými systémy Windows verzí 7 a 8/8.x. Výjimkou je zákazník, který má uzavřenu smlouvu na některý z explicitních licenčních programů, například  Microsoft Enterprise Agreement (EA/SA).  
Jste-li standardně licencovaným zákazníkem, prosím – věnujte textu níže zvýšenou pozornost. 
 
Podporované  a nepodporované desktopové OS Microsoft : 

 Nepodporované OS Windows : 
o Windows VISTA 
o Windows XP 
o všechny předchozí verze (Windows 98, Windows 95, Windows 3.x)  

 Podporované OS Windows : 
o Windows 10 
o Windows 8/8.x 
o Windows 7  Budoucnost desktopových OS Windows : 

 Windows 10 je poslední verzí OS MS-Windows. 
 Windows 10 budou dále rozvíjeny v rámci programu Microsoft Update. 
 Přechod na nějakou novou platformu se neplánuje.  Z mnoha důvodů je nutné provozovat na počítači právě podporovaný OS. To dnes znamená kromě OS Windows 10 ještě Windows ver.7 a 8/8.x. Ovšem i pro uživatele systemů Windows 7 a Windows 8/8.x platí, že jejich současné systémy postupně podporovány býti přestanou,  je tedy správné v případě standardního licencování Windows 7 a 8/8.x využít příležitosti  a přejít na všech těchto desktopech a laptopech do 29.7.2016 právě  na OS Windows 10, který již bude podporován po neomezeně dlouhou dobu. Licence OS Windows 10 je a bude vždy vázána na počítač. Nový počítač = pořízení Windows 10, který bude na tomto počítači trvale instalován a rozvíjen v rámci programu Microsoft Update. Zánikem počítače zaniká i licence Windows 10. Nehrozí, že počítač pořízený s OS Windows 10 bude v době svého provozu nutno přeinstalovat nějakou budoucí vyšší versí Windows.   Jak zabezpečit upgrade OS desktopu / laptopu na OS MS-Windows 10 : 
 Velké organizace (nad 250 počítačů) mohou mít uzavřenu smlouvu Microsoft Enterprise Agreement (EA/SA), která jim umožňuje instalovat a aktivovat vždy nejnovější verze OS, a sice v rámci ročního paušálu. Pro tyto organizace je níže uvedený režim bezpředmětný. 
 Dále může být zákazník účasten některého jiného korporátního licenčního programu. I pro tyto organizace je níže uvedený režim bezpředmětný. 
 Všichni ostatní mohou do dne 29.7.2016 využít mimořádné nabídky společnosti Microsoft k bezplatnému upgrade OS desktopu nebo laptopu na OS MS-Windows 10. Lze provést pouze tehdy, je-li stávající PC opatřeno regulerně aktivovaným OS Microsoft Windows ver. 7 nebo 8/8.x. Nejpozději však do 29.7.2016. 



 Od 30.7.2016 bude již nutno upgradovat na OS Windows 10 nákupem licence v plné verzi (nikoli OEM).  


