اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

دليل العقد الجماعي
لرتاخي�ص مايكرو�سوفت مع ميزة التحديث
نوع )Enterprise Agreement (EA
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أوال – المقدمة
يف ظل التوجه العام لدولة الكويت نحو االلتزام بقانون حقوق امللكية الفكرية وبنود االتفاقية
اال�سرتاتيجية بني دولة الكويت و�شركة «مايكرو�سوفت» املتعلقة با�ستخدام برجميات
مايكرو�سوفت يف القطاع احلكومي ،ومن منطلق اخت�صا�صات اجلهاز املركزي مبوجب مر�سوم
رقم ( )266ل�سنة  2006ب�إن�شاء اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ،فقد مت توقيع العقد
اجلماعي لـ  53جهة حكومية (امللحق رقم  1من العقد اجلماعي) ل�شراء تراخي�ص «مايكرو�سوفت»
نوع  EAجديدة مع ميزة التحديث وال�صيانة ممثال باجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات مع
«مايكرو�سوفت» بتاريخ  29/6/2011وملدة ثالث �سنوات وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
• حماية امللكية الفكرية وفق ًا لقوانني دولة الكويت والقوانني الدولية.
• تنمية الكوادر الب�شرية الوطنية من خالل التدريب وا�ستخدام �أحدث ما تو�صلت
�إليه تقنية املعلومات.
• التوفري املادي من خالل اخل�صم اخلا�ص لأ�سعار الرتاخي�ص واحل�صول على
االمتيازات املجانية املمنوحة من خالل هذا العقد.
• تقدمي م�ستوى عال من الدعم الفني  ،بالإ�ضافة �إىل �سهولة �إدارة العقد ب�شكل
ا�سرتاتيجي موحد للجهات امل�شمولة بالعقد.

واجلدير بالذكر �أن من �أهم ميزات العقد اجلماعي :

• احل�صول على �أحدث الإ�صدارات لنظام الت�شغيل  Windows Clientوتطبيقات
.MS Office Applications

• احل�صول على اخلدمة املجانية من تركيب وتطوير نظام الت�شغيل لأجهزة اجلهات
امل�شمولة بالعقد مع اختبار توافق الأنظمة املختلفة مع نظام الت�شغيل احلديث.
"• ال��ق��درة على ���ش��راء ال�تراخ��ي�����ص الإ���ض��اف��ي��ة واخل��ا���ص��ة ب��اخل��وادم الرئي�سية
 Servers and Applications Poolب�أ�سعار تناف�سية.
• خدمات جمانية �سيتم ذكرها الحق ًا بالإ�ضافة �إىل خدمات ا�ست�شارية عالية
امل�ستوى ب�إمكان اجلهات امل�شمولة بالعقد �شرا�ؤها مبا�شرة بعد موافقة جلنة
املناق�صات املركزية ح�سب القوانني ال�سائدة.
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 بنود االتفاقية- ثانيا
: فيما يلي نورد لكم بنود االتفاقية
) بحيثEA( ) لرتاخي�ص مايكرو�سوفت نوعSoftware Assurance(  ميزة التحديث- 1
:ت�شمل ميزة التحديث ما يلى
Microsoft Operating System With MDOP • نظام الت�شغيل
) ميزة التحديث فقط- Upgrade Only(
Microsoft Office Professional Plus • برنامج
:  وت�شتمل علىMicrosoft Core CAL • ترخي�ص االت�صال باحلا�سبات الرئي�سية
• Windows Server CAL,
• Microsoft SharePoint Server Standard CAL,
• Microsoft Exchange Server Standard CAL,
• Microsoft System Center Configuration Manager Client Management
License,
• New components planned for August 1, 2011:

o Forefront Endpoint Protection (antivirus client and subscription
service)
o Microsoft Lync Server Standard CAL,

بحيث ي�شمل

 تراخي�ص مع ميزة التحديث- 2
:الرتخي�ص و ميزة التحديث ما يلى
Microsoft Operating System With MDOP •   نظام الت�شغيل
) ميزة التحديث فقط- Upgrade Only(
Microsoft Office Professional Plus • برنامج
: وت�شتمل علىMicrosoft Core CAL • ترخي�ص االت�صال باحلا�سبات الرئي�سية
• Windows Server CAL,
• Microsoft SharePoint Server Standard CAL,
• Microsoft Exchange Server Standard CAL,
• Microsoft System Center Configuration Manager Client Management
•
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)License + Software Assurance(

License,
New components planned for August 1, 2011:
o Forefront Endpoint Protection (antivirus client and subscription
service)
o Microsoft Lync Server Standard CAL,

 - 3تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية ()Enterprise Strategy Consultant

• م�ست�شار واحد يف جمال البنية التحتية وتطبيقات �إنتاجية الأعمال وتطوير
وتكامل تطبيقات امل�ؤ�س�سات .
 - 4ميكن للجهات امل�شمولة بالعقد �شراء الرتاخي�ص الإ�ضافية اخلا�صة باخلوادم الرئي�سية
(امللحق رقم  3من العقد اجلماعي) مبوجب �أمر �شراء مبا�شر من ال�شركة املنفذة
ح�سب العقد اجلماعي وح�سب القوانني املعمول بها وال�صادرة عن وزارة املالية وذلك
للحفاظ على تطبيق قانون حماية امللكية الفكرية كما تلتزم ال�شركة املزودة بتوفري �أي
حتديثات لهذا امللحق با�ستمرار خالل فرتة العقد حيث �أنه قابل للتحديث ح�سب تطور
التكنولوجيا.
 - 5ميكن للجهات امل�شمولة بالعقد �شراء اخلدمات الإ�ضافية اخلا�صة باخلوادم الرئي�سية
(امللحق رقم  4من العقد اجلماعي) مبوجب �أمر �شراء مبا�شر من ال�شركة املنفذة
ح�سب العقد اجلماعي وح�سب القوانني املعمول بها وال�صادرة عن وزارة املالية وذلك
للحفاظ على تطبيق قانون حماية امللكية الفكرية.
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 - 6مركز دعم االتفاقية ومن مهامه :
• توفري �إجراءات ال�ضبط لكافة الأخطاء املوجودة �أ�ص ًال يف الربامج املرخ�صة �أو
الأخطاء التي تظهر يف تلك الربامج خالل اال�ستعمال العادي طوال فرتة التعاقد
حينما ال تعمل الربامج وفق ًا للموا�صفات التي �صممت لها .
• متابعة كميات �أعداد تراخي�ص مايكرو�سوفت امل�ستخدمة يف اجلهات احلكومية
امل�شمولة يف العقد اجلماعي.
• تنفيذ الور�ش التدريبية للجهات امل�شمولة بالعقد (مببنى اجلهاز املركزي
لتكنولوجيا املعلومات) حلزم وبرامج مايكرو�سوفت امل�شمولة يف هذا العقد ومتابعة
جميع االجراءات املتعلقة بالتنفيذ.
• متابعة تركيب برامج مايكرو�سوفت ()Deployment of Windows & Office
امل�شمولة بالعقد اجلماعي.
• دورات  Online Trainingمن خالل  E-Learningعلى االنرتنت ح�سب
االحتياجات.
• اال�ستخدام املنزيل املجاين لرتخي�ص برنامج Microsoft Office Pro Plus
ملوظفي اجلهات احلكومية حيث يتم دفع مبلغ رمزي من قبل املوظف مقابل القر�ص
املدمج.
• توفري ن�سخ الربامج (امل�شمولة بالعقد) يف حال وجود حتديثات للربامج لكل من
اجلهات احلكومية املدرجة بامللحق ( )1من خالل حتميلها من املوقع االلكرتوين
 VLSCح�سب االحتياجات.
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و لال�ستفادة من العقد اجلماعي على الوجه الأكمل يرجى مراعاة ما يلي :
• مدة هذا العقد ثالث �سنوات تبد�أ من بداية �شهر يوليو  2011و لغاية نهاية �شهر
يونيو .2014
• على اجلهات امل�شمولة بالعقد وعند �شراء �أجهزة حا�سب �آيل جديدة الت�أكد
من و�ضع �شرط وجود  Original Equipment Manufacturer – OEMعلى
الأجهزة اجلديدة يف املناق�صات املطروحة لهذا الغر�ض لتتمكن فيما بعد من
حتديث نظام الت�شغيل.
• �إجراء ح�صر دقيق و فعال ب�شكل دوري (كل �ستة ا�شهر) لكل الأجهزة الداخلة يف
نطاق اخلدمة لديكم و كذلك االجهزة اخلارجة عن نطاق اخلدمة ملعرفة �أعداد
الأجهزة ب�شكل دقيق و تزويد اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بنتائج هذا
احل�صر.
• ب�إمكان اجلهات امل�شمولة بالعقد �إعادة تدوير الرتاخي�ص املقررة جلهتهم املوقرة
وامل�شمولة يف هذا العقد وذلك ملدة � 3سنوات (مدة �سريان العقد) من خالل
نقل الرتاخي�ص امل�ستخدمة من الأجهزة اخلارجة عن نطاق اخلدمة �إىل الأجهزة
اجلديدة مما ي�ؤدي �إىل اال�ستغناء عن �شراء تراخي�ص �إ�ضافية ،ويف حال رغبة
اجلهات امل�شمولة بالعقد تقليل عدد الرتاخي�ص ،فب�إمكان هذه اجلهات اال�ستفادة
من البند ال�سابع ع�شر �صفحة رقم ( )10من العقد املرفق ،بجواز النق�صان بن�سبة
 25%من �أعداد الرتاخي�ص املقررة م�سبقا لكم و�إخطار اجلهاز املركزي لتكنولوجيا
املعلومات بذلك.
وحر�ص ًا من اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات على اال�ستفادة الق�صوى من
العقد اجلماعي لرتاخي�ص مايكرو�سوفت مع ميزة التحديث و تالفي ًا لأي نق�ص
باملعلومات و ت�أكيد ًا وحفاظ ًا على م�ستوى الدعم الفني ،يرجى التكرم من كل جهة
من اجلهات امل�شمولة بالعقد اجلماعي واملذكورة بامللحق رقم ( )1تر�شيح من تراه
منا�سبا للتن�سيق مع مركز دعم االتفاقية لتنفيذ هذا العقد مع تر�شيح عدد  2فنيني
ملتابعة الأمور الفنية الحتياجات الدعم الفني واخلا�ص مبعاجلة امل�شاكل الفنية.
مع العلم ب�أن مركز دعم االتفاقية لن يتجاوب �إال مع الأ�شخا�ص املعنيني وذلك
حر�ص ًا على تنظيم عملية الدعم الفني وذلك من خالل كتاب ر�سمي �صادر من
اجلهة املعنية �إىل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات كما يف النموذج التايل :
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ال�سيد /مدير عام اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

املحرتم

حتية طيبة وبعد...
املو�ضوع  :العقد اجلماعي رقم (ج م )74/لرتاخي�ص مايكرو�سوفت مع ميزة التحديث
بالإ�شارة �إىل املو�ضوع �أعاله  ,وللتن�سيق مع جهتكم املوقرة بخ�صو�ص العقد اجلماعي ،نرفق
لكم فيما يلي �أ�سماء الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن تنفيذ العقد اجلماعي ليت�سنى لنا اال�ستفادة من
خدمات الدعم الفني.
�إ�سم اجلهة :
�إ�سم امل�س�ؤول الإداري :
رقم الهاتف :
رقم النقال :
الربيد الإلكرتوين :
�إ�سم امل�س�ؤول الفني الأول :
رقم الهاتف :
رقم النقال :
الربيد الإلكرتوين :
�إ�سم امل�س�ؤول الفني الثاين :
رقم الهاتف :
رقم النقال :
الربيد الإلكرتوين :
				
						

مع �أطيب التمنيات...
توقيع و ختم اجلهة

كما ميكن �إر�سال هذا الكتاب اي�ضا عن طريق الفاك�س على الأرقام التالية:
(� ) +965 - 22400032أو ()965+ - 22496498
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ثالثا – طلبات الشراء االضافية
الرتاخي�ص الإ�ضافية : Application and Servers Pool
ميكن للجهات امل�شمولة بالعقد �شراء الرتاخي�ص الإ�ضافية Application and Servers Pool

(امللحق رقم  3من العقد اجلماعي) مبوجب �أمر �شراء مبا�شر من ال�شركة املنفذة ح�سب العقد
اجلماعي وذلك مل�ساندة تطبيق قانون حماية امللكية الفكرية مع �ضمان �أرخ�ص الأ�سعار وذلك
بعد خماطبة جلنة املناق�صات املركزية لأخذ املوافقة مع اعتماد النموذج التايل وال�صادر عن
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ك�شهادة توفري ر�سمية لهذه الرتاخي�ص.
		
الكويت يفxx/xx/xxxx :
					
رقم ا�شارةxx /xxxx:
املحرتمني،
			
ال�سادة xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/
حتية طيبة وبعد،،
املو�ضوع :توفري تراخي�ص برجميات مايكرو�سوفت
بالإ�شارة �إىل املو�ضوع �أعاله ،يرجى التكرم بالعلم ب�أنه مت تخ�صي�ص الرتاخي�ص التالية
(�شاملة ميزة التحديث) ل�صالح  ،xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxمن اجمايل
الرتاخي�ص ال�صادرة با�ضم اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات نوع ( )EAوهي �صاحلة حتى
تاريخ : 29-6-2014
Qty

Part Number

Item Name

Product Keys
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
10

اخلدمات الإ�ضافية : Services Pool

و تت�ألف من :
 - 1خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني (� )Premierسنوي ًا و تكون مدة الدعم الفني من
�سنة �إىل ثالث �سنوات و خالل �صالحية العقد اجلماعي.
 - 2خدمات اختيارية ت�ضاف على عقود خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني ( )Premierيف
حال احلاجة �إليها من ور�ش عمل وخدمات دعم فني خم�ص�صة .
 - 3خدمات مايكرو�سوفت الإ�ست�شارية ( )Enterprise Strategy Consultantالإ�ضافية.
• ا�ست�شارات يف جمال البنية التحتية .
• ا�ست�شارات يف جمال تطبيقات �إنتاجية الأعمال.
• ا�ست�شارات يف جمال تطوير وتكامل تطبيقات امل�ؤ�س�سات.
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رابعا– الخدمات اإلضافية المجانية
 - 1خدمات التعليم االلكرتوين  E-Learningمن خالل دورات
االنرتنت ح�سب االحتياجات.
ُيعد التعلم الإلكرتوين �أ�سلوب من �أ�ساليب التعليم يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ،ويتم فيه ا�ستخدام
�آليات االت�صال احلديثة من حا�سب �آيل و�شبكاته وو�سائطه املتعددة �أي ا�ستخدام التقنية بجميع
�أنواعها يف �إي�صال املعلومة للمتعلم ب�أق�صر وقت و�أقل جهد و�أكرب فائدة فمن ميزات التعليم
االلكرتوين :
• توفر املادة التعليمية طوال اليوم ويف كل �أيام الأ�سبوع (� 24ساعة يف اليوم � 7أيام
يف الأ�سبوع )
• مفيدة للأ�شخا�ص الذين يرغبون التعلم يف وقت معني واختيار الزمن الذي
ينا�سبهم للح�صول على الدورة التدريبية.
• �سهولة احل�صول على الدورة التدريبية حيث لي�س من ال�ضروري التقيد باحل�ضور
الفعلي .
ان االتفاقية اجلماعية لرتاخي�ص مايكرو�سوفت ت�شمل تدريب ما يقارب عدد  53,000متدرب
يف الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية امل�شمولة يف العقد على تطبيقات و�أنظمة مايكرو�سوفت
املختلفة من خالل بند ميزة التعليم الإلكرتوين والتعلم عن بعد ،وذلك عن طريق توفري حزمة
برامج متنوعة من منتجات مايكرو�سوفت :
Training

1

E-Learning Applications (Word, Excel, Project) -

2

E-Learning Systems (Windows XP, Windows Vista) -

3

)E-Learning Server (Windows Server, Exchange, SQL
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 Onlineعلى

التطبيقات املكتبية
�أنظمة الت�شغيل
برامج اخلوادم الرئي�سية

وفيما يلي ار�شادات احل�صول على ميزة التعليم الإلكرتوين E-Learning

� - 1إر�شادات ا�ستخدام ميزة التعليم االلكرتوين
1- Microsoft E-Learning Application

للح�صول على ميزة التعليم الإلكرتوين اخلا�ص بالربامج عن طريق الإنرتنت ،يرجى اتباع
اخلطوات التالية:
 .Iالدخول من خالل الرابط التايل :

/https://business.microsoftelearning.com/activate

� .IIإدخال الرمز اخلا�ص  IWO6312629مع مراعاة حالة الأحرف (�صغري �أو كبري) و من
ثم �إدخال الربيد الإلكرتوين الر�سمي اخلا�ص بالعمل مع مالحظة �أنه لن يتم قبول الربيد
الإلكرتوين ال�شخ�صي.
 .IIIيجب �أن يكون لدى املوظف ح�ساب فعال على  Windows Liveويف حال عدم وجود ح�ساب
فيجب �إن�شاء ح�ساب جديد من خالل النوافذ التالية.
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يف حال عدم وجود ح�ساب على  Windows Liveيجب �إن�شاء ح�ساب جديد.

14

15

� .IVسوف يتم ا�ستالم بريد �إلكرتوين لت�أكيد الت�سجيل.

 .Vبعد ذلك يتم تفعيل احل�ساب اجلديد.
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.VI

بعد ذلك يتم الدخول �إىل �صفحة التدريب عن طريق احل�ساب اجلديد كما يلي.

 .VIIثم يتم تعبئة النوذج التايل.
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.VIII

18

ومن ثم تظهر �صفحة التدريب و بعد النقر على  Learning Catalogتظهر الدورات
التدريبية.

.IX

انقر على الدورة التدريبية املراد الإن�ضمام �إليها ومن ثم �سوف يبد�أ التدريب من خالل
ال�ضغط على الرابط املوجود يف ميني ال�شا�شة كما يلي وعلى املتدرب �إنهاء التدريب
خالل اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ بدء التدريب.

..IX

للدخول مرة �أخرى على �صفحة التدريب ال�ستكمال الدورات امل�شارك بها ،يرجى
ال�ضغط على الرابط التايل/https://business.microsoftelearning.com :

19

2- Microsoft E-Learning Systems

للت�سجيل يف الدورات التدريبية اخلا�صة بالأنظمة ،يرجى تكرار اخلطوات ال�سابقة واخلا�صة
بالربامج مع مراعاة تغيري الرمز اخلا�ص لي�صبح . CLO2E3B76F
3- Microsoft E-Learning Servers

للت�سجيل يف الدورات التدريبية اخلا�صة باخلوادم الرئي�سية (ال�سريفرات) ،يرجى
تكرار اخلطوات ال�سابقة واخلا�صة بالربامج مع مراعاة تغيري الرمز اخلا�ص لي�صبح
SROCD0F663.
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 - 2الدورات التدريبية وور�ش العمل
من �ضمن اخلدمات املجانية امل�شمولة يف العقد اجلماعي تقدمي دورات تدريبية وور�ش عمل
للفنيني والغري فنيني ( )End userكالتايل:
املدة

املكان

1

ور�ش عمل للفنيني

م�ستمرة على
مدار ال�سنة

م�ستمرة على
مدار ال�سنة

2

ور�ش عمل الغري فنيني
وم�ستخدمي التطبيقات
املكتبية

م�ستمرة على
مدار ال�سنة

قاعات
التدريب يف
مقر اجلهاز
املركزي
لتكنولوجيا
املعلومات

#

نوع التدريب

()End user

التاريخ
يقوم اجلهاز
املركزي
مبخاطبة
اجلهات
بخ�صو�ص
موعد انعقاد
ور�شة العمل
يقوم اجلهاز
املركزي
مبخاطبة
اجلهات
بخ�صو�ص
موعد انعقاد
ور�شة العمل

التكنولوجيا
• Exchange
• TMG
• Active
Directory
• Windows
2008 Server

• Office 2010
• Windows 7
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 - 3اخلدمات اال�ست�شارية
ب�إمكان اجلهات احلكومية امل�شمولة بالعقد اال�ستفادة من اخلدمات اال�ست�شارية املجانية
امل�شمولة يف العقد اجلماعي  ،Enterprise Strategy Consultantحيث يتم توفري م�ست�شار
متخ�ص�ص يف جمال البنية التحتية وتطبيقات �إنتاجية الأعمال وتطوير وتكامل تطبيقات
امل�ؤ�س�سات .ويتم ذلك عن طريق خماطبة اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات والتن�سيق معه
لال�ستفادة من هذه اخلدمة.
مالحظة  :لتوفري الوقت واجلهد يف توفري هذه اخلدمة ،على اجلهات امل�شمولة بالعقد اجلماعي
�إر�سال كتاب ر�سمي �إىل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات كما ورد �آنف ًا مع درا�سة فنية
ب�سيطة تبني نطاق هذه اال�ست�شارات ( )Scope of Workونوعها ويف �أي جمال فني ليت�سنى
للجهاز املركزي توفري هذه اخلدمة على �أعلى م�ستوى ممكن.
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 - 4خدمات الدعم الفني
توفري �إجراءات ال�ضبط لكافة الأخطاء املوجودة �أ�ص ًال يف الربامج املرخ�صة �أو الأخطاء التي
تظهر يف تلك الربامج خالل اال�ستعمال العادي طوال فرتة التعاقد حينما ال تعمل الربامج وفق ًا
للموا�صفات التي �صممت لها من خالل �إخطار اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات عن طريق
الفاك�س (� )+965-22400032أو ( )+965-22496498و تتم اال�ستجابة ب�أ�سرع وقت ممكن.
كما ميكن للجهات امل�شمولة بالعقد اجلماعي احل�صول على مفتاح املنتج اخلا�ص بربامج
مايكرو�سوفت املختلفة ومتابعة تركيب برامج مايكرو�سوفت (& Deployment of Windows
 )Officeمن خالل �إر�سال فاك�س ملركز دعم االتفاقية على الرقم ()+965-22429234
�أو من خالل الربيد االلكرتوين (.)EASupport@Eblacorp.com
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 - 5اال�ستخدام املنزيل لرتخي�ص اوفي�س 2010

م��ن �أج���ل حتقيق اال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����ص��وى م��ن ال��ع��ق��د اجل��م��اع��ي ل�تراخ��ي�����ص مايكرو�سوفت
( ،)EAي���ت���اح ل��ل��ع��ام��ل�ين يف اجل����ه����ات امل�����ش��م��ول��ة ب��ال��ع��ق��د �����ش����راء ب���رن���ام���ج اوف��ي�����س
( )Microsoft Office 2010 Profes sional Plus Arabic/Englishلال�ستخدام املنزيل
ح�سب ال�شروط التالية :
 - 1ع����ل����ى امل������وظ������ف ال�������راغ�������ب يف �������ش������راء ت����رخ����ي���������ص ب�����رن�����ام�����ج اوف����ي���������س
 )Microsoft Office 2010 Professional Plus (Arabic/Englishلال�ستخدام املنزيل
االت�صال على مركز دعم االتفاقية ل�شراء الرتخي�ص والقر�ص املدمج حيث يتم دفع
املبلغ من قبل املوظف الراغب بال�شراء ب�شكل نقدي (.)Cash
 - 2قيمة �شراء الربنامج الواحد مع القر�ص املدمج هي  7/-دينار كويتي فقط ب�شكل نقدي
( )Cash Onlyو هي ثمن القر�ص.
 - 3من حق كل موظف �شراء ترخي�ص واحد فقط .
 - 4على املوظف الذي يرغب ب�شراء املنتج ابراز هوية العمل اخلا�صة به.
� - 5سيقوم املوظف املخت�ص يف مركز دعم االتفاقية مب�ساعدة موظفي اجلهات امل�شمولة
بالعقد للح�صول على مفتاح املنتج وتفعيله.
� - 6سيقوم املوظف املخت�ص يف مركز دعم االتفاقية بتحميل برنامج اوفي�س على احلا�سب
ال�شخ�صي (جهاز حممول  )Laptopاخلا�ص مبوظفي اجلهات امل�شمولة بالعقد اذا تطلب
الأمر عن طريق التن�سيق مع مركز دعم االتفاقية .
هذا و �سوف يقوم اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات بتوزيع جدول زيارات خا�ص لكل جهة
من اجلهات امل�شمولة بالعقد اجلماعي و املذكورة بامللحق رقم ( )1وذلك لأوقات الزيارات من
قبل مركز دعم االتفاقية لتمكني موظفي تلك اجلهة من ال�شراء املبا�شر دون احلاجة لزيارة
مركز دعم االتفاقية مع الت�أكيد على �أن طريقة دفع املنتج �ستكون من قبل املوظف ب�شكل نقدي
(.)Cash

و فيما يلي طريقة احل�صول على مفتاح املنتج .
24
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 - 6حتميل الربامج
ميكن ملوظفي اجلهات امل�شمولة بالعقد  ،حتميل برامج مايكرو�سوفت عن طريق املوقع االلكرتوين
( Volume Licensing Service Center (VLSCوذلك عن طريق خماطبة املعنيني يف اجلهاز
املركزي لتكنولوجيا املعلومات للح�صول على ا�سم م�ستخدم للدخول على املوقع االلكرتوين  ،كما
يجب توفري بيانات امل�ستخدم كالتايل :
Tel Number

Email Address

)Full Name (English

وفيما يلي ار�شادات ا�ستخدام املوقع االلكرتوين :
 - 1زيارة املوقع اخلا�ص بالعقد اجلماعي VLSC
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx

-2
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الدخول با�سم امل�ستخدم التي مت احل�صول عليه من اجلهاز املركزي

-3

ال�ضغط على Downloads and Keys

يتم عر�ض واختيار الربامج التي ميكن حتميلها ح�سب فئة الربنامج
(مثال )…Servers, Office, Windows :
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-4

قم باختيار الربنامج املراد حتميله عن طريق ال�ضغط على

Download

مالحظة  :كل الربامج املدرجة حتت قائمة  downloads and Keysتعترب جتريبية ما عدا
الربامج التي قامت اجلهة امل�شمولة بالعقد ب�شرائها
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عر�ض

اخلدمات الإ�ضافية)(Service Pool

�أ�سعار خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني )(Premier

خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني
� – Premierسنوياً
دليل حجم متطلبات اجلهات احلكومية
عدد �أجهزة احلا�سب الآيل:

�أ�سا�سي

Foundation

�صغري

Small
()200-499

عادي

Standard

متو�سط

Medium
()500-740

متطور
Plus

كبري

Large
()<750

اخلدمات املطلوبة كل عام:
1 .1فح�ص دوري �سنويا Risk Assessment
ي�شمل الفح�ص الدوري الواحد على زيارة ملدة � 5 – 3أيام من قبل
مهند�س خت�ص بتكنولوجيا واحدة وحمددة ح�سب معايري اجلودة من
مايكرو�سوفت .املخرج الأ�سا�سي لهذه الزيارة هو تقرير ي�شمل على
املقرتحات املطلوبة والتي �ستقوم اجلهة بتنفيذها.

 1زيارة

 2زيارة

 3زيارة

2 .2خدمات ت�صحيح �سنويا Remediation Days
ت�شتمل خدمات الت�صحيح على زيارة للمدة املحددة من قبل مهند�س
خمت�ص بتكنولوجيا واحدة لتنفيذ �أهم التعديالت املن�صو�ص عليها
بتقرير الفح�ص الدوري الذي يجب �أن يكون قد مت قبل زيارة اخلدمات
الت�صحيحية.

-

� 3أيام

� 6أيام

3 .3مقاعد يف ور�ش عمل عامة �سنويا Workshop Seats
�سيتم عقد عدد من ور�ش العمل �سنويا يف الكويت ،تقدم ح�صريا لعمالء
مايكرو�سوفت  .Premierميكن للجهة ا�ستخدام عدد املقاعد امل�شمول
بالعقد يف واحدة من هذه الور�ش.

( 1مقعد)

( 2مقعد)

( 3مقعد)

�( 30ساعة)

�( 80ساعة)

�( 140ساعة)

.4

�4ساعات دعم فني حلل امل�شاكل �سنويا Problem Resolution
Hours

ت�شتمل خدمات الدعم الفني على عدد من ال�ساعات التي
ميكن للجهة اال�ستعانة بدعم مايكرو�سوفت الفني.
�5 .5إدارة ودعم العقد

Support Account Management

ت�شتمل خدمات �إدارة ودعم العقد على �إجراءات تخطيط
ا�ستخدام جميع اخلدمات املن�صو�ص عليها بالعقد
وجدولتها ،وكذلك تقدمي امل�شورة والن�صح بخ�صو�ص �أف�ضل
الو�سائل لال�ستفادة من هذه العالقة مع مايكرو�سوفت.
ال�سعر الإجمايل – دينار كويتي

مت�ضمنة

مت�ضمنة

مت�ضمنة

Included

Included

Included

12,600/-

31,680/-

52,560/-

29

خدمات اختيارية ت�ضاف على عقود خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني ()Premier
اخلدمة
خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني – ور�شة عمل خا�صة
ملدة � 4أيام لعدد ال يتجاوز  14متدرب يف موقع اجلهة
خدمات مايكرو�سوفت للدعم الفني – خدمات خم�ص�صة

الكمية

ال�سعر  -دك

ور�شة واحدة

9,720/-

� 1200ساعة
مهند�س واحد

90,000/-

خدمات �إ�ست�شارية �إختيارية ()Enterprise Strategy Consultant

اخلدمة

الكمية

ال�سعر  -دك

م�ست�شار مايكرو�سوفت للتخطيط وهند�سة تكنولوجيا املعلومات
يف جمال البنية التحتية

 165يوم عمل
ملهند�س واحد

144,000/-

م�ست�شار مايكرو�سوفت للتخطيط وهند�سة تكنولوجيا املعلومات
يف جمال تطبيقات انتاجية الأعمال

 165يوم عمل
ملهند�س واحد

144,000/-

م�ست�شار مايكرو�سوفت للتخطيط وهند�سة تكنولوجيا املعلومات
يف جمال تطوير وتكامل تطبيق امل�ؤ�س�سات

 165يوم عمل
ملهند�س واحد

144,000/-
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