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Migracja administracji subskrypcjami Visual Studio Subscriptions 

1) Co się zmienia? 

W ciągu najbliższych kilku miesięcy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zarządzania 

subskrypcjami Visual Studio Subscriptions (wcześniej subskrypcje MSDN Subscription). Teraz 

można kupować subskrypcje Visual Studio Subscriptions w ramach licencjonowania zbiorowego 

i zarządzać subskrypcjami w witrynie VLSC. Tworzymy właśnie nowy portal zarządzania, który 

w przyszłości umożliwi zarządzanie subskrypcjami Visual Studio Subscriptions. Oprócz obsługi 

funkcji witryny VLSC nowy portal umożliwi masowe przypisywanie subskrypcji bez ograniczeń 

oraz ich śledzenie i filtrowanie, a także pozwoli na korzystanie z usługi Azure Active Directory 

(AAD) w zakresie zarządzania dostępem. Nowy portal administracji oprogramowaniem Visual 

Studio będzie dostępny pod adresem: https://manage.visualstudio.com. Uwaga: Ta migracja 

nie wpłynie na klientów z umowami MPSA.  

 

2) Dlaczego wprowadzamy zmiany? 

Naszym celem jest optymalizacja zarządzania subskrypcjami Visual Studio Subscriptions 

i ujednolicenie tych czynności, niezależnie od kanału zakupu. W nowym portalu będzie 

dostępna platforma obsługująca usługę AAD, co pozwoli łatwiej modernizować 

narzędzia. Ponadto zaktualizujemy interfejs użytkownika, ułatwiając nawigację 

i korzystanie z jego funkcji, wpływając na zwiększenie wydajności pracy administratora. 

 

3) Na kogo będą one miały wpływ? 

Zmiany będą miały wpływ na wszystkich klientów z umowami licencjonowania 

zbiorowego, którzy zakupili licencje Visual Studio Subscriptions (wcześniej licencje 

MSDN Subscription) za pośrednictwem programu licencjonowania zbiorowego.  

 

4) Kiedy zostaną wprowadzone zmiany? 

Projekt jest ogromny, dlatego zmiany są wdrażane etapami. Rozpoczęliśmy od małej 

grupy klientów ze wspominanymi, co tydzień będziemy dodając nowych — aż wszyscy 

klienci z aktywnymi umowami licencjonowania zbiorowego dotyczącymi subskrypcji 

Visual Studio Subscriptions zostaną poddani migracji do nowego portalu zarządzania. 

Potrwa to kilka miesięcy.  

Migracji rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2017 roku. Nasi klienci w programie 

licencjonowania zbiorowego i przedstawiciele zostaną powiadomieni o nadchodzącym 

tygodniu migracji.  



5) Czy moja organizacja musi dokonać rejestracji w usłudze AAD? 

Rejestracja w usłudze AAD nie jest wymagana — można to zrobić w dowolnym 

momencie. Jeśli wybierzesz dołączenie do usługi AAD, możesz to zrobić bez ponoszenia 

kosztów, wybierając warstwę bezpłatną usługi AAD. Usługa Azure Active Directory 

umożliwia lepszą ochronę organizacji dzięki bardziej zaawansowanym zabezpieczeniom, 

narzędziom kontrolnym i długofalowej niezawodności. Jeśli jednak wolisz nie wdrażać 

usługi AAD, nadal będzie można korzystać z kont Microsoft Account (MSA). Jeśli masz 

pytania dotyczące usługi AAD, skontaktuj się z nami, pisząc na adres vs-aad-

onboarding@microsoft.com. 

 

6) Jak dowiem się o terminie migracji mojej organizacji?  

Główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. powiadomień otrzymają od nas 

wiadomość e-mail z zaproszeniem do przeprowadzenia procesu dołączania na tydzień 

przed wyznaczonym terminem migracji organizacji. Menedżerowie subskrypcji również 

otrzymają wiadomość e-mail informującą o wysłaniu powiadomień do głównych osób 

kontaktowych i osób kontaktowych ds. powiadomień, zawierającą również informacje 

dotyczące sposobów zapewnienia pomyślnego dołączenia. Aby dowiedzieć się jak 

zlokalizować takie osoby w organizacji, patrz pytanie 13 poniżej.  

 

7) Czy dołączenie różni się od migracji? 

Tak, proces obejmuje dwie fazy. Konfiguracja (dołączenie) organizacji przed dokonaniem 

migracji umożliwia nieprzerwany dostęp do narzędzi administracyjnych. Po poddaniu 

informacji organizacji migracji będzie można zarządzać subskrypcjami Visual Studio 

Subscriptions w nowym portalu. Jeśli główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. 

powiadomień nie dołączą przed migracją, menedżerowie subskrypcji zostaną 

zablokowane i nie będą mogły zarządzać subskrypcjami do ukończenia procesu 

dołączania.  

 

8) Czym jest proces dołączania? 

Do głównych osób kontaktowych i osób kontaktowych ds. powiadomień zostaną 

wysłane wiadomości e-mail z zaproszeniem do przeprowadzenia procesu dołączania. 

Instrukcje dotyczące tego procesu znajdują się poniżej.  

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 poniżej).  
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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 zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru PCN.  

2. Skonfigurowanie administratorów 

a. Po wprowadzeniu numeru PCN zostanie wyświetlona strona umożliwiająca 

dodanie superadministratorów i administratorów (wcześniej noszących 

nazwę menedżerów subskrypcji). Najlepiej wykonać te czynności przed 

dniem migracji organizacji, tak aby zachować nieprzerwany dostęp do 

funkcji zarządzania subskrypcjami.  

3. Uzyskanie dostępu do nowego portalu zarządzania subskrypcjami 

a. Po poddaniu organizacji migracji 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.  
 

9) Czym różni się superadministrator od administratora? 

Kiedy główna osoba kontaktowa/osoba kontaktowa ds. powiadomień zaloguje się po raz 

pierwszy, zostanie automatycznie skonfigurowana jako superadministrator. 

Superadministratorzy mogą zarządzać dostępem administratorów do subskrypcji, 

dodając/usuwając innych superadministratorów lub administratorów. Mogą oni również 

sami zarządzać subskrypcjami. Superadministratorzy mogą przypisywać innych 

superadministratorów. 
 

Administratorzy (noszący wcześniej nazwę menedżerów subskrypcji) mogą wyłącznie 

zarządzać subskrypcjami — nie mogą zarządzać dostępem do funkcji zarządzania 

subskrypcjami.  
 

10) Pełnię funkcję menedżera subskrypcji — jak dokonać dołączenia do nowego portalu? 

Główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. powiadomień w organizacji otrzymają 

wiadomość e-mail z unikatowym łączem umożliwiającym przejście do strony logowania 

się za pomocą konta służbowego, w usłudze Azure Active Directory (AAD) lub w ramach 

osobistego konta MSA. Po zalogowaniu się osoba taka będzie musiała wprowadzić 

publiczny numer klienta (Public Customer Number, PCN) lub numer autoryzacji organizacji, 

aby zweryfikować umowy. Po wprowadzeniu tych danych osoba zostanie skonfigurowana 

jako superadministrator i będzie mogła dodawać innych administratorów, takich jak Ty, 

umożliwiając im zarządzanie subskrypcjami Visual Studio Subscriptions.  

  



11) Gdzie można zarządzać subskrypcjami, jeśli organizacja została dołączona, lecz 

jeszcze nie została ona poddana migracji?  

Do zarządzania subskrypcjami będzie nadal służyła witryna VLSC, aż do momentu 

otrzymania wiadomości e-mail z działu Visual Studio Subscriptions informującej o poddaniu 

organizacji migracji i gotowości do zarządzania subskrypcjami w nowym portalu.  

 

12) Gdzie znaleźć publiczny numer klienta (Public Customer Number, PCN) lub numer 

autoryzacji organizacji? 

Zaloguj się do witryny VLSC i przejdź do następującej lokalizacji: Subscriptions 

(Subskrypcje) > Visual Studio Subscriptions. Numer znajduje się w obszarze 

„Agreement/Public Customer Number” (Umowy/Publiczny numer klienta). 

Instrukcje krok po kroku dotyczące znajdowania numeru PCN zamieszczono w tym 

artykule pomocy.  

 

13) Jak dowiedzieć się, kim są główne osoby kontaktowe i osoby kontaktowe ds. 

powiadomień? 

Zaloguj się do witryny VLSC i przejdź do następującej lokalizacji: Licenses (Licencje) > 

Relationship Summary (Podsumowanie relacji) > wybierz identyfikator 

licencjonowania > Contacts (Kontakty). Instrukcje krok po kroku dotyczące 

znajdowania głównych osób kontaktowych i osób kontaktowych ds. powiadomień 

zamieszczono na tej stronie pomocy technicznej.  

 

14) Co zrobić, jeśli główna osoba kontaktowa/osoba kontaktowa ds. powiadomień jest 

nieobecna, nie pracuje już w firmie lub nie może przeprowadzić dołączenia? 

Należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i przekazać informacje dotyczące 

adresu e-mail używanego do zarządzania subskrypcjami w witrynie VLSC. Po jego 

zweryfikowaniu pracownik działu pomocy technicznej będzie mógł jej udzielić w zakresie 

procesu dołączenia.  

 

15) Co się stanie z klientami przedłużającymi umowy?  

Klienci przedłużający umowy będą mogli je odnowić w normalny sposób, niezależnie od 

przeprowadzanej migracji. 

 

16) Czy moja organizacja powinna poczekać na skonfigurowanie nowej umowy 

w nowym systemie, zamiast przedłużać istniejącą umowę?  

Nie — proces migracji nie ma nic wspólnego z przedłużaniem umów lub ich zawieraniem.  

 

17) Co zrobić, jeśli umowa mojej organizacji znajduje się w okresie prolongaty? 

Czy zostanie ona również zostanie poddana migracji? 

Tak — jeśli umowa będzie nadal aktywna, zostanie poddana migracji.  
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18) Co zrobić, jeśli organizacja przekroczyła limit licencji w obecnym systemie? Czy 

zostanie ona poddana migracji?  

Tak, organizacja zostanie poddana migracji do nowego systemu. Możliwość 

przekraczania limitu licencji (dozwolona odpowiednią umową) będzie dostępna również 

w nowym systemie.  

 

19) Co zrobić, jeśli moja organizacja ma więcej niż jedną subskrypcję przypisany do 

jednego użytkownika / adresu e-mail?  

Organizacja zostanie poddana migracji, jednak nie będzie w stanie przypisać 

dodatkowych subskrypcji do tego użytkownika / adresu e-mail. Po migracji wszystkie 

subskrypcje, które mają ten sam adres e-mail będą widoczne, ale administratorzy będą 

musieli zmienić adres e-mail. Przypisanie kilku subskrypcje na tym samym poziomie do 

pojedynczego użytkownika / adresu e-mail nie będzie możliwe w nowym portalu.  

 

20) Gdzie znaleźć aktualne informacje na temat migracji?  

Aktualne informacje dotyczące migracji można znaleźć w witrynie administratora 

subskrypcji Visual Studio Subscriptions w sieci Web tutaj. Jeśli potrzebujesz pomocy 

technicznej, zapoznaj się ze stroną pomocy technicznej dotyczącej subskrypcji Visual 

Studio Subscriptions, która zawiera informacje dotyczące samodzielnego rozwiązywania 

problemów oraz informacje kontaktowe działu pomocy technicznej. W ciągu najbliższych 

miesięcy będziemy aktualizować witrynę administratora w sieci Web, przesyłać 

informacje pocztą e-mail, aby ułatwić migrację.  

 

21) Zasoby i informacje pomocy technicznej:  

a. Witryna administratora w sieci Web 

b. Strona pomocy technicznej dotyczącej subskrypcji Visual Studio Subscriptions i 

zarządzania nimi 

c. Ask the Experts — rejestracja 

d. Jak znaleźć numer PCN 

e. Jak znaleźć główną osobę kontaktową lub osobę kontaktową ds. powiadomień 

f. Film przedstawiający proces dołączania organizacji i zarządzania administratorami  
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