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Migrace správy předplatných Visual Studio Subscriptions 

1) Co se mění? 

Během několika příštích měsíců nastanou změny ve správě předplatných Visual Studio 

Subscriptions (dříve MSDN Subscriptions). Dnes si můžete předplatná Visual Studio 

Subscriptions zakoupit prostřednictvím multilicenčních programů a následně je spravovat 

na portálu VLSC. Momentálně vzniká nový portál pro správu, a v budoucnu proto budou 

předplatná Visual Studio Subscriptions spravována na tomto novém portálu. Kromě 

stávajících operací, které nabízí web VLSC, umožní nový portál také neomezené 

hromadné přiřazování, sledování a filtrování předplatných a možnost využívat pro řízení 

přístupu službu Azure Active Directory (AAD). Nový portál pro správu sady Visual Studio 

se bude nacházet na adrese https://manage.visualstudio.com. Poznámka: Tato migrace 

nebude mít dopad na zákazníky se smlouvou MPSA.  

 

2) Proč ke změně dochází? 

Cílem je optimalizovat správu předplatných Visual Studio Subscriptions a vytvořit 

jednotné prostředí pro jejich správu bez ohledu na kanál, prostřednictvím kterého byla 

zakoupena. Nový portál je postavený na nové platformě, která podporuje službu AAD 

a vytváří dobrou výchozí pozici do budoucna. Navíc nabídne aktualizované uživatelské 

rozhraní, které usnadní ovládání a práci a zvýší efektivitu správců. 

 

3) Koho se bude změna týkat? 

Tato změna se bude týkat všech zákazníků, kteří mají aktivní multilicenční smlouvy 

a zakoupili předplatná Visual Studio Subscriptions (dříve MSDN Subscriptions) 

prostřednictvím multilicenčního programu.  

 

4) Kdy ke změně dojde? 

Jedná se o rozsáhlý projekt, který je realizován postupně. Začali jsme s malou skupinou 

zákaznických smluv a každý týden budeme přidávat další, dokud na nový portál nebudou 

zmigrováni všichni zákazníci s aktivními multilicenčními smlouvami pro předplatná Visual 

Studio Subscriptions. To bude trvat několik měsíců.  

Migrace začala v prvním čtvrtletí roku 2017. Zákazníky multilicenčních programů a naše 

pracovníky v terénu budeme předem informovat, ve kterém týdnu jejich migrace 

proběhne.  



5) Musí naše organizace začít používat službu AAD? 

Vaše organizace nemusí začít používat službu AAD, ale můžete se tak kdykoli 

rozhodnout. Pokud se pro službu AAD rozhodnete, můžete začít používat zdarma její 

bezplatnou úroveň. Služba Azure Active Directory vám pomůže ochránit vaši organizaci 

díky vyšší úrovni zabezpečení, možnostem řízení a dlouhodobé spolehlivosti. Pokud ale 

nejste na službu AAD připravení, budete moci i nadále používat účty Microsoft (MSA), 

stejně jako v současnosti. Pokud máte otázky ke službě AAD, kontaktujte nás 

prostřednictvím adresy vs-aad-onboarding@microsoft.com. 

 

6) Jak se dozvíme, kdy proběhne migrace naší organizace?  

Primární kontakt a kontakt pro zasílání oznámení od nás dostane e-mail s výzvou 

k dokončení procesu zprovoznění 1 týden před migrací vaší organizace. Správci 

předplatného také obdrží e-mail, ve kterém je uvědomíme, že jsme kontaktovali primární 

kontakt a kontakt pro zasílání oznámení, a uvedeme podrobnosti o tom, jak mohou 

přispět k úspěšnému zprovoznění. Pokyny, jak si pro svou organizaci můžete vyhledat 

primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení, najdete níže v dotazu 13.  

 

7) Liší se zprovoznění od migrace? 

Ano, tento proces má dvě fáze. Nastavení (neboli zprovoznění) vaší organizace před 

migrací zajišťuje, aby nedošlo k narušení vaší práce jako správce. Až zmigrujeme 

informace vaší organizace, budete pak moci spravovat předplatná Visual Studio 

Subscriptions na novém portálu. Pokud primární kontakt nebo kontakt pro zasílání 

oznámení neprovede před migrací zprovoznění, dojde k zablokování správců 

předplatných, kteří až do dokončení procesu zprovoznění nebudou moci předplatná 

spravovat.  

 

8) Co je proces zprovoznění? 

Primární kontakt a kontakt pro zasílání oznámení dostanou e-mail s výzvou k provedení 

procesu zprovoznění. Níže naleznete pokyny k procesu.  

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 níže).  

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 se zobrazí výzva k zadání VČZ.  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


2. Nastavení správců 

a. Až příslušný kontakt zadá VČZ, otevře se mu stránka, kde může přidat 

supersprávce a správce (kteří byli dříve označováni jako správci předplatných). 

V ideálním případě by tento krok měl být dokončen před datem migrace vaší 

organizace, aby nedošlo k přerušení správy předplatných.  

3. Přístup k novému portálu pro správu předplatných 

a. Po migraci vaší organizace dostanou supersprávci a správci e-maily 

s pozvánkou, 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.  

 

9) Jaký je rozdíl mezi supersprávcem a správcem? 

Když se primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení poprvé přihlásí, 

automaticky se stává supersprávcem. Supersprávci mají možnost řídit přístup správců 

k předplatným tím, že přidávají nebo odebírají další supersprávce a správce, a mohou 

také spravovat předplatná. Supersprávce se může rozhodnout, že kromě sebe určí ještě 

další supersprávce. 

 

Správci (dříve označovaní jako správci předplatných) mohou jen spravovat předplatná, 

ale nemohou řídit, kdo další bude mít přístup ke správě předplatných.  

 

10) Jak jako supersprávce provedu zprovoznění na novém portálu? 

Primární kontakt a kontakt pro zasílání oznámení ve vaší organizaci dostanou e-mail 

s jedinečným odkazem. Po kliknutí na něj se otevře stránka, kde se mohou přihlásit buď 

pomocí pracovního či školního účtu, který využívá službu Azure Active Directory (AAD), 

nebo pomocí osobního účtu Microsoft (MSA). Po přihlášení budou muset ověřit smlouvy 

tak, že zadají veřejné číslo zákazníka (VČZ) vaší organizace nebo autorizační číslo. Až 

příslušný kontakt tyto údaje zadá, stane se z něj supersprávce a může přidávat další 

správce, jako jste vy, a umožnit jim tak spravovat předplatná Visual Studio Subscriptions.  

  

11) Kde mohu spravovat předplatná, jestliže naše organizace provedla zprovoznění, ale 

ještě neproběhla migrace?  

Předplatná budete dál spravovat prostřednictvím webu VLSC, dokud nedostanete od 

služeb předplatných Visual Studio Subscriptions e-mail s informací o tom, že proběhla 

migrace vaší organizace a je možné ji spravovat na novém portálu.  

 



12) Kde je možné vyhledat veřejné číslo zákazníka (VČZ) nebo autorizační číslo naší 

organizace? 

Přihlaste se k webu VLSC a přejděte do následující části: Předplatná >Visual Studio 

Subscriptions. Hledaný údaj se nachází pod výsledky Číslo smlouvy/veřejné číslo 

zákazníka. Podrobné pokyny, jak vyhledat VČZ, najdete v tomto článku nápovědy.  

 

13) Jak zjistím, kdo je náš primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení? 

Přihlaste se k webu VLSC a přejděte do následující části: Licence > Přehled vztahů > 

vaše licenční ID (je nutné vybrat) > Kontakty. Podrobné pokyny pro vyhledání vašeho 

primární kontaktu nebo kontaktu pro zasílání oznámení najdete na této stránce podpory.  

 

14) Co když je náš primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení pryč, odešel ze 

společnosti nebo nemůže zprovoznění provést? 

Budete muset kontaktovat podporu a sdělit našim pracovníkům e-mail, který na webu 

VLSC používáte pro správu předplatných. Po ověření vám oddělení podpory s procesem 

zprovoznění pomůže.  

 

15) Co se stane se zákazníky, kteří prodlužují své smlouvy?  

Zákazníci, kteří prodlužují smlouvy, mohou a měli by prodloužení provádět stejně jako 

obvykle, protože na migraci nezávisí. 

 

16) Má naše organizace počkat a nastavit novou smlouvu v novém systému namísto 

prodloužení stávající smlouvy?  

Ne, tento proces migrace nemá nic společného s prodlužováním nebo vytvářením smluv.  

 

17) Co když je smlouva naší organizace během přechodu v období odkladu? Proběhne 

u ní také migrace? 

Ano, pokud je smlouva stále aktivní, migrace proběhne.  

 

18) Co když má naše organizace ve stávajícím systému nadměrné využití licencí? 

Proběhne pro ni přesto migrace na nový systém?  

Ano, pro vaši organizace přesto proběhne migrace na nový systém. Možnost nadměrného 

využití licencí (v případě smluv, které to povolují) bude existovat i v novém systému.  

 

19) Co když má naše organizace k jednomu uživateli nebo e-mailové adrese přiřazeno 

více než jedno předplatné?  

Pro vaši organizace i tak proběhne migrace, ale tomuto uživateli nebo e-mailové adrese 

nebudete moci přiřadit žádné další předplatné. Jakákoli předplatná, která budou mít po 

migraci stejnou e-mailovou adresu, budou viditelná, ale správci budou muset e-mailovou 

adresu změnit. Na novém portálu nebude možné přiřadit více předplatných na stejné 

úrovni k jednomu uživateli nebo emailové adrese.  

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
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20) Kde najdeme nejaktuálnější informace o migraci?  

Pokud chcete získat nejaktuálnější informace týkající se této migrace, navštivte prosím 

naši webovou stránku pro správce předplatných Visual Studio Subscriptions, kterou 

najdete zde. Pokud potřebujete pomoc, prostudujte si stránku podpory předplatných 

Visual Studio Subscriptions, kde najdete informace samoobslužné nápovědy a kontaktní 

údaje podpory. Abychom napomohli hladkému přechodu, během několika příštích 

měsíců budeme i nadále poskytovat nejnovější informace na webové stránce pro správce 

a prostřednictvím e-mailů.  

 

21) Materiály a informace podpory:  

a. Stránka pro správce 

b. Stránka podpory pro předplatná Visual Studio Subscriptions a jejich správu 

c. Registrace pro webcasty Ask the Experts 

d. Jak vyhledat VČZ 

e. Jak vyhledat primární kontakt nebo kontakt pro zasílání oznámení 

f. Video pro zprovoznění vaší organizace a správu správců  

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

