
 

Cấp phép OEM Retail ESD CSP GGWA Open Program 

Giải thích 
Original 
Equipment 
Manufacturer 

Bán lẻ dạng 
Key Card, Box 

Product Key 
điện tử 

Cloud Solution 
Provider 

Hợp thức hóa 
bản quyền 

Open License Open Value 
Open Value 
Subscription 

Đối tượng  
Khách mua 
thiết bị mới 
xuất xưởng 

Khách mua lẻ Khách mua lẻ 
Doanh nghiệp 
mua mới, 
nâng cấp 

Doanh nghiệp 
cần hợp thức 
hóa Windows 
lậu, crack 

Doanh nghiệp 
Thương mại, 
giáo dục, 
chính phủ 

Tổ chức 
Thương mại, 
giáo dục, 
chính phủ, phi 
lợi nhuận 

Tổ chức 
thương mại, 
giáo dục, chính 
phủ, phi lợi 
nhuận 

Giá cả (thấp nhất) ● ●● ●● ●●● ●●● ●●● ●●●●● ●●●● 

Phổ biến doanh 
nghiệp 

●● ●●● ●●● ↑ tăng ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●● ●● 

Phổ biến bán lẻ ●●●●● ●●●●● ●●● ↑ tăng - - - - - 

Hình thức cấp phép 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

Lâu dài 
(Perpetual 
License) 

- 

- 
Thuê bao năm 
(Annual) 

Thuê bao năm 
(Annual) 

Thuê bao năm 
(Annual) 

 
Thuê bao năm 
(Annual) 

- 
Thuê bao năm 
(Annual) 

Áp dụng duy nhất Windows - - - Windows - - - 

Hiệu lực cấp phép 
Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Ngưng bán từ 
01.2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Vẫn tiếp tục 
sau 2022 

Loại giấy phép 
Single 
License 

Single 
License 

Key Code 
Volume 
License 

Volume 
License 

Volume 
License 

Volume 
License 

Volume 
License 

Giải thích 
1 key cho 1 
PC 

1 key cho 1 
PC 

1 key cho 1 
PC 

1 key cho 
nhiều PC 

1 key cho 
nhiều PC 

1 key cho 
nhiều PC 

1 key cho 
nhiều PC 

1 key cho nhiều 
PC 

Chuyển đổi máy Không Được phép Được phép 
Được phép, 
trừ GGWA 

Không Được phép Được phép Được phép 

Mua tối thiểu 1 1 1 1 1 5 cho lần đầu 5 cho lần đầu 5 cho lần đầu 



 

Bảo hiểm phần mềm 
(bắt buộc) 

Không bán 
kèm 

Có bán tùy 
sản phẩm 

Không bán 
kèm 

Không Không Không 
Bắt buộc (giá 
khoảng 30% 
giá trị license) 

Bắt buộc 

Đóng gói 

CD Kit (1 bộ 
DVD + Tem 
COA chứng 
thực bản 
quyền) 

Hộp có chứa 
Product Key/ 
1 key cho 1 
sản phẩm 

1 Product 
Key/ 1 key 
cho 1 sản 
phẩm 

License trên 
Portal 

License trên 
Portal 

License trên 
Portal 

License trên 
Portal 

License trên 
Portal 

Giao hàng Sẵn kho 
Sẵn kho Sẵn kho 

24-72 giờ 
24-72 giờ 24-72 giờ 24-72 giờ 24-72 giờ 

Quản lý License Product Key Product Key Product Key Admin Center Admin Center VLSC VLSC VLSC 

Hỗ trợ kỹ thuật Không 60-90 ngày 60-90 ngày Whole year Whole year Whole year Whole year Whole year 

Ký hợp đồng Không cần Không cần Không cần Có Có Có Có Có 

Đối tác giá tốt PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn PACISOFT.vn 

 

Lưu ý quan trọng: Microsoft sẽ ngừng cung cấp chương trình Giấy phép mở (OLP). Kể từ tháng 1 năm 2022, Microsoft sẽ không chấp nhận đơn đặt 

hàng hoặc yêu cầu gia hạn thông qua chương trình Giấy phép mở. Nếu bạn đang mua thông qua chương trình Giấy phép mở OLP, các tùy chọn của 

bạn được nêu trong bài viết này về Tin tức cấp phép. 

Tài liệu này do PACISOFT tự biên soạn dựa trên chính sách cấp phép của Microsoft & kinh nghiệm tư vấn và số liệu bán hàng. 

Liên hệ với PACISOFT để có thêm thông tin sản phẩm áp dụng theo từng loại cấp phép & đóng gói ở trên. 

 

 

PACISOFT – NHÀ CUNG CẤP BẢN QUYỀN MICROSOFT CÓ THỊ PHẦN HÀNG ĐẦU VIỆT 

NAM 

sales@pacisoft.com • www.pacisoft.vn 

 

 

https://help.pacisoft.com/knowledgebase/microsoft-365-admin-center-la-gi/
https://www.pacisoft.vn/cap-phep-phan-mem/cap-phep-microsoft-cho-nha-nuoc-giao-duc-va-phi-loi-nhuan/
mailto:sales@pacisoft.com

