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Modele licencjonowania FME
Czyli jak spokojnie zaplanować inwestycje
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AGENDA

● 3 typy licencjonowania FME

● Licencje darmowe

● Licencje klasyczne

● Programy abonamentowe
○ Licencje łączone

● Wsparcie techniczne Safe Software

● Wsparcie techniczne i zakres usług 

Globema.



3 typy licencjonowania FME

Licencje darmowe

Licencje klasyczne

Programy abonamentowe



Licencje darmowe

• DEMO

• Projekty COVID-19

• Licencje do użytku domowego

• Licencje dla studentów
• Licencje instruktarzowe

• Licencje dla absolwentów

• Badania i Rozwój oraz organizacje Non-Profit

https://fme.globema.pl/pobierz/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/covid-19/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/home-use/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/students/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/instruction/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/recent-graduates/
https://www.safe.com/free-fme-licenses/non-profit/


Licencje darmowe -
najważniejsze SLA

● Ograniczony czas trwania

● FME Desktop oraz FME Server 

(istnieją ograniczenia)

● Zakaz przekazywania licencji

● Możliwe do wykorzystania w 

celach produkcyjnych (istnieją 

ograniczenia)

fme.globema.pl/demo-cennik

safe.com/legal/fme-sla

https://fme.globema.pl/demo-cennik/
https://www.safe.com/legal/fme-sla/


Licencje klasyczne

FME Desktop FME Server

FME Cloud Dodatkowe rozszerzenia

Dynamic Engines



FME DESKTOP

● 4 wersje produktowe dostępne w opcji stanowiskowej
oraz pływającej

● FME Desktop Professional
○ Zawiera FME Workbench + Data Inspector
○ Dostęp do FME Hub
○ Obsługa ponad 400 formatów
○ 475+ transformatorów
○ Dedykowany dla Windows, Mac i Linux
○ Bezpłatna pomoc techniczna

● FME Desktop Esri
○ 5 dodatkowych Readerów / Writerów

● FME Desktop Database
○ 3 dodatkowe Readery / 27 dodatkowych 

Writerów

● FME Smallworld
○ 2 dodatkowe Readery / 2 dodatkowe Writery



FME SERVER

● Konieczność posiadania FME Desktop
● Możliwość instalacji w środowisku On-Premise / Cloud
● Możliwość instalacji w środowisku testowym oraz 

produkcyjnym
● Dedykowany dla powtarzalnych procesów

● Standardowa licencja = 1 silnik obliczeniowy

DYNAMIC ENGINES

● Dostępne dla użytkowników FME Server
● Nieograniczona liczba silników 
● Opłata pre-paid
● Koszty jedynie za wykorzystanie czasu pracy 

procesora – co do sekundy. 
● Możliwość przetestowania w ramach DEMO



FME CLOUD

● Konieczność posiadania FME Desktop
● System rozliczania Pay-As-You-Go / Roczny 

abonament
● Nieograniczona liczba silników
● Darmowy plan wsparcia technicznego



DODATKOWE 
ROZSZERZENIA

MRF Cleaner

● Dedykowany do pracy z danymi wektorowymi
● Dostępny dla danych 2D oraz 3D
● Dostępny dla produktów FME Desktop w wersji 

stanowiskowej oraz pływającej
● Potencjalni użytkownicy

○ Biura projektowe
○ Usługi geodezyjne
○ Sektor Utilities
○ Telekomunikacja

● Przykłady zastosowań:

○ Opracowania kartograficzne 
(GESUT,BDOT500,BDOT10k)

○ Migracja danych CAD →GIS

● Webinarium: analizy geoprzestrzenne w FME

https://fme.globema.pl/fme-webinaria/


DODATKOWE 
ROZSZERZENIA

MapTextLabeller

● Dedykowany do pracy z danymi wektorowymi
● Dostępny dla produktów FME Desktop w wersji 

stanowiskowej oraz pływającej oraz FME Server
● Kompatybilność:

○ Esri® ArcGIS®
○ Autodesk® AutoCAD®
○ Intergraph® GeoMedia®
○ Pitney Bowes MapInfo®
○ Bentley® Microstation®

● Potencjalni użytkownicy

○ Biura projektowe
○ Usługi geodezyjne
○ Sektor Utilities
○ Telekomunikacja

● Przykłady zastosowań:

○ Opracowania kartograficzne 
(GESUT,BDOT500,BDOT10k)



Licencje klasyczne -
najważniejsze SLA

● Nieograniczony czas obowiązywania

● Darmowy rok wsparcia technicznego

● Zakaz przekazywania licencji

● Możliwe do wykorzystania z aplikacjami 

zewnętrznymi (istnieją ograniczenia)

● Możliwe do wykorzystania w celach 

komercyjnych (istnieją ograniczenia)

fme.globema.pl/demo-cennik

safe.com/legal/fme-sla

https://fme.globema.pl/demo-cennik/
https://www.safe.com/legal/fme-sla/


Licencje abonamentowe

FME Desktop FME Server

FME Cloud

(istnieją ograniczenia)



Abonament dla utilities

Uzależniony od liczby 
obsługiwanych odbiorców 

Abonament dla samorządów

Uzależniony od liczby 

mieszkańców danego regionu

Abonament instytucji 

edukacyjnych i non profit

Uzależniony od liczby 

studentów/uczniów/pracowników

Abonament dla portów lotniczych

Uzależniony od liczby 

obsługiwanych 

pasażerów

https://fme.globema.pl/fme-utilities/
https://fme.globema.pl/fme-dla-samorzadow/
https://fme.globema.pl/fme-dla-instytucji-edukacyjnych/
https://fme.globema.pl/fme-porty-lotnicze/


Porozumienie korporacyjne

Uzależnione od 

indywidualnego 

zapotrzebowania

Abonament korporacyjny

Uzależniony od 

indywidualnego 

zapotrzebowania

https://fme.globema.pl/porozumienie-korporacyjne-fme/
https://fme.globema.pl/fme-abonament-korporacyjny/


Korzyści licencji abonamentowych

Brak przestoju 

w projektach

Ułatwione 

budżetowanie

Prosta procedura 

zakupowa

Skalowalność do 

Twoich potrzeb

Darmowe licencje 

dla dodatkowych 
działów

Wsparcie techniczne 

wliczone w cenę 
subskrypcji



Licencje 
abonamentowe -
najważniejsze SLA

● Ograniczony czas obowiązywania

● Wsparcie techniczne wliczone w czas trwania 

kontraktu

● Zakaz przekazywania licencji

● Możliwe do wykorzystania z aplikacjami 

zewnętrznymi (istnieją ograniczenia)

● Możliwe do wykorzystania w celach 

komercyjnych (istnieją ograniczenia)

● Koszty zakupu wliczone w OPEX

fme.globema.pl/demo-cennik

safe.com/legal/fme-sla

https://fme.globema.pl/demo-cennik/
https://www.safe.com/legal/fme-sla/


Wsparcie techniczne
zakres usług

● Dostęp do aktualizacji 

● Możliwość przejścia na wyższy typ licencji opłacając jedynie różnicę w cenie

● Możliwość zakupu dodatkowych stanowisk dla licencji pływających

● Możliwość zakupu dodatkowych silników obliczeniowych FME Server

● Dostęp do pomocy technicznej po stronie producenta

https://www.safe.com/support/report-a-problem/


Wsparcie techniczne
opłaty 

● 1 rok wsparcia w cenie zakupionego oprogramowania

● Stały koszt w wysokości 20% wartości zakupionego oprogramowania

● Standardowy czas obowiązywania wsparcia technicznego 12 miesięcy

● Możliwość zrównania czasu trwania wsparcia wszystkich zasobów

● Rabaty cenowe w momencie wykupienia wsparcia technicznego na okres dłuższy niż 1 rok



Wsparcie techniczne
zakres usług

● Nasze usługi świadczymy na ternie Polski, Rumunii oraz Czech

● Pakiet indywidualnych konsultacji

● Pomoc w tworzeniu skryptów oraz automatyzacji

● Dedykowane szkolenia

● Administracja oraz hosting FME Server

● Administracja oraz hosting rozwiązań bazujących na platformie FME

Koszt oraz okres trwania pakietu usług 
jest ustalany w ramach indywidualnych negocjacji



Wiktor Sawicki
Key Account Manager

Tel: +48 725 220 820
e-mail: wiktor.sawicki@globema.pl / fme@globema.pl

Dziękuję za uwagę
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