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В.: Защо Microsoft прави тези промени?
Microsoft

е

един от

най-големите

дарители, предоставящ технологични

ресурси

на

неправителствени организации чрез платформата TechSoup. От 1 април 2018 г. компанията променя
офертите и начина на даряване на технологични ресурси, за да предостави възможност на повече
граждански организации да повишат ефективността на своята работа, чрез нейните продукти.
Освен посрещане на технологичните потребности на повече неправителствени организации,
компанията цели устойчива и дългосрочна подкрепа като предлага дарение на софтуер под
формата на абонамент или „в облака“.
Екипът, ангажиран с инициативата на Microsoft „Технологии за социално въздействие“, е
организиран като социално предприятие, чийто печалби ще бъдат използвани за по-голяма
подкрепа на неправителствени организации.
Вижте също така https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/?p=57515

В.: Променя ли Microsoft изискванията за допустимост на кандидатите за своите дарения?
Не, допустимостта за предлаганите чрез TechSoup дарения остава същата. Microsoft е възприел
една от най-широките дефиниции за допустимост сред всички дaрители на технологии. За
съжаление все пак има организации, които биха искали да получат дарения, но не отговарят на
условията. За тези организации се надяваме, че може да са полезни други предложения на
TechSoup. Уверяваме Ви, че информираме всички наши дарители-партньори за това, какви други
организации търсят достъпен начин за използване на продуктите им.

В.: Ще има ли изисквания за допустимост относно продуктите, предлагани на преференциални
цени? Ако да, дали ще са същите както за продуктите, предлагани като дарения?
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На този етап изисквания за допустимост, валидни за даренията, са приложими и за организациите,
търсещи продукти на преференциални цени.

В.: Библиотеките и читалищата допустими кандидати ли са за даренията и преференциалните
цени, предлагани чрез TechSoup?
Да, библиотеките на читалищата и регионалните библиотеки са легитимни получатели на дарения
от Microsoft, както и на други ресурси, предлагани от TechSoup. Необходимо условие е продуктите,
за които библиотеките на читалищата и регионалните библиотеки кандидатстват, да отговарят на
посочените по-долу условия.
Специални правила за обществените библиотеки
Обществените библиотеки могат да заявят дарение от Microsoft чрез настоящата програма
единствено за компютрите/устройствата, които са с публичен достъп. Дареният софтуер е
предназначен единствено за ползване на компютрите с публичен достъп или компютрите, които
служат за управление на компютрите с публичен достъп или програмата на библиотеката за
публичен достъп.
Библиотеките от програмата трябва да предоставят безплатно на населението от територията, на
която работят, своите сбирки и основни услуги (с изключение на случайни такси като отпечатване
например). Прилагането на такси за услугите е допустимо за читатели на библиотеката, живеещи
извън прилежащата ѝ територия, а също за стоки и услуги (различни от основните) за цялото
население.

В.: Бихте ли обяснили промяната в ограниченията на Microsoft относно „фамилните продукти”?
Фамилният продукт включва всички продукти, които по същество имат една и съща задача.
Например, всички продукти на операционната система Windows съставляват един фамилен
продукт. Понастоящем отговарящите на условията организации могат да заявят до 50 лиценза на
фамилен продукт от максимум 10 такива продукта. Фамилните продукти са над 35.
За повече информация: https://www.techsoup.org/support/articles-and-how-tos/microsoft-eligibility.
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От 1 април 2018 г., отговарящите на условията организации ще могат да избират измежду всички
продукти, дарени от Майкрософт, без ограничението до 10 фамилни продукти. Освен ако не е
посочено друго, те ще могат да заявят до 50 лиценза за всеки продукт в рамките на две години.
Сървърните продукти ще продължат да имат специфични ограничения на лицензите.

В.: Каква е разликата между „стандартни“ и „първокласни“ (премиум) продукти?
Премиум продуктите обикновено се именуват с добавките “professional” или “enterprise,”
например Office Professional или Visio Professional. Стандартните продукти се представят с
добавката “standard,” като Office Standard или Visio Standard.

В.: Какво означава софтуер за инсталиране?
Софтуер за инсталиране означава, че съответните софтуерни продукти се инсталират на компютър
или друго устройство, за разлика от продукти, предлагани като „софтуерна услуга" чрез абонамент.
Вижте също така https://en.wikipedia.org/wiki/On-premises_software

В.: Понастоящем не мога да използвам продукти, базирани на облак. След 1 април ще имам ли
все още възможност да получавам софтуер на Microsoft за инсталиране на компютър?
И след 1 април допустимите организации ще могат да заявяват чрез TechSoup дарения на
стандартни продукти на Microsoft за инсталиране на компютър, например Office Standard 2016 и
Visio Standard.
След 1 април премиум продуктите на Microsoft за инсталиране на компютър, като Office Enterprise
2016 и Visio Professional, ще се предлагат единствено на преференциални цени. TechSoup планира
да стартира програми за преференциални цени, за да предостави целия набор от оферти. Нашата
цел е да ви осигурим достъп до тези оферти възможно най-скоро след 1 април.

В.: Приключва ли програмата за дарения?
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Не. В обозримо бъдеще Майкрософт ще продължи да предоставя дарения на технологични ресурси
на неправителствени органзиации в обществена полза. През последните три финансови години
Microsoft е дарил над 1 милиард долара годишно в брой и услуги на такива организации.
Този ангажимент остава непроменен. През следващите три години Microsoft е амбициран да утрои
броя на организациите, свои клиенти, като предоставя по-широк спектър от възможности за
лицензиране.
TechSoup работи с над 100 дарители-партньори, които остават ангажирани да работят съвместно с
нас, като предлагат дарения и оферти на значително по-ниски цени за НПО. TechSoup постоянно
разширява това, което предлага, за да отговори по-добре на нуждите на организациите.

В.: Какви са възможностите, ако имам нужда от повече лицензи за софтуер, който се инсталира
на устройство?
Ако се нуждаете от повече лицензи за софтуер, който се инсталира на компютър, отколкото ви се
предлагат като дарение чрез TechSoup, или ако се нуждаете от продукти, които вече не са налични
като дарения, скоро след 1 април ще можете да заявите чрез TechSoup лицензи за същите тези
продукти на преференциални цени. Също така ще можете да получите лицензи за същите продукти
от други оторизирани дистрибутори за НПО или директно от Microsoft.

В.: Тези промени означават ли, че TechSoup спира да функционира?
Не! TechSoup е ангажиран с каузата да осигурява на неправителствените органзиации възможности
да добият ресурсите, необходими за осъществяване на техните мисии. TechSoup работи в тясно
сътрудничество с всички свои дарители-партньори, за да гарантира, че ще продължи да подкрепя
техните дарителски програми, докато те се развиват в крак с променящите се условия.
TechSoup планира да предложи нови програми и услуги, за да ви подкрепя още по-ефективно.
TechSoup търси нови начини за подобряване дейността на НПО и на доставчиците на технологии, и
ще продължи да държи административните такси на възможно най-ниски.

4

