Toelichting
Microsoft overeenkomst
2019 – 2021
‘Het Basispakket’

Het nieuwe Microsoft contract
Wij zijn met Microsoft een nieuw contract overeengekomen voor de jaren 2019 tot en met 2021. Het
nieuwe contract is samengesteld met het oog op de verschuiving naar vooral de Online Services van
Microsoft maar waarbij uiteraard rekening is gehouden met instellingen die ook vooral nog on-premise
installaties hebben. Zo is het voor alle scenario’s weer een pakket met de daarvoor benodigde licenties
en abonnementen.

Prijsbepaling
Met ingang van dit contract zal de afrekening gaan op basis van medewerkers. Waar er in het
voorgaande contract nog sprake was van een vast bedrag per jaar zal het bedrag van het basispakket nu
worden bepaald door het aantal medewerkers dat u in uw organisatie heeft.
U dient bij de registratie het aantal medewerkers op te geven waarvoor u de Microsoft software en
abonnementen inzet. Dit aantal opgegeven medewerkers dient minimaal gelijk te zijn aan het aantal
medewerkers dat u opgeeft aan DUO. Indien u voor meer dan dit aantal medewerkers licenties en
abonnementen nodig heeft dan kunt u deze hierbij optellen.
De prijzen voor de komende 3 jaar, waarbij de prijzen voor jaar 2 en 3 een dalende trend hebben.
2019
2020
2021
Microsoft Basispakket (per medewerker)
€ 67,45 € 61,62 € 55,78
* de prijzen voor 2020 en 2021 zijn onder voorbehoud maar zullen ieder jaar lager zijn dan het
voorgaande jaar.
** Uw jaarlijks opgegeven aantal medewerkers kan lager zijn dan het opgegeven aantal medewerkers
tijdens de aanvang van de overeenkomst. Het aantal opgegeven medewerkers bij aanvang geldt echter
wel als minimum voor de looptijd van de overeenkomst. Aan het einde van de licentieperiode (duur van
de overeenkomst) kunt u dit aantal aanpassen.

Looptijd
Het contract heeft een 3-jarige looptijd met 3 licentiejaren. Voor ieder licentiejaar geeft u het aantal
medewerkers op en geeft u aan welke additionele -en serverlicenties u nodig heeft

Registratieschema
Maart - april 2018
November - december 2018
November - december 2019
November - december 2020

Basispakket registratie voor 2019
Additionele -en serverlicenties voor 2019
Basispakket, additionele licenties en serverlicenties 2020
Basispakket, additionele licenties en serverlicenties 2021
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Jaarregistratie voor 2019 toelichting

De registratie voor het nieuwe 3-jarige Microsoft contract 2019 – 2021 bestaat voor het jaar 2019 uit
twee delen:
1. De registratie van het basispakket
Deze starten wij in de periode maart – april 2018 waarin wij starten met de registratie voor een
nieuw 3-jarig Microsoft contract. In deze registratie vragen wij u het Basispakket voor 2019 te
bevestigen. De genoemde prijs voor 2019 is een maximumbedrag, de voorwaarden voor jaar 2
(2020) en jaar 3 (2021) zijn indicatief. Belangrijk: de factuur voor het Basispakket voor 2019
ontvangt u niet direct maar pas eind 2018, in het nieuwe schooljaar.

2. De registratie van additionele producten en servers
Deze registratie starten wij in de periode zoals u die gewend bent, november – december. In
deze periode vragen wij u uw kerncijfers aan te passen en aan te geven welke additionele
Microsoft licenties u gebruikt en welke Microsoft Server licenties u gebruikt.
Meer informatie over de inhoud van het Basispakket treft u verderop in dit document.
Over de additionele licenties en serverlicenties zullen wij communiceren op het moment dat wij deze
registratie in november 2018 starten.

Belangrijkste punten nieuwe contract:
•
•
•

•

Bestellen en afrekenen per medewerker.
Microsoft 365 A3 Education abonnement opgenomen.
Desktop Education licentie is verdwenen maar de rechten van on-premise gebruik van zowel
Office ProPlus als diverse Cliënt Access Licenties (meer informatie verderop in dit document)
zitten in de Microsoft 365 A3 Education licentie.
Naamswijzigingen: waar in de afgelopen jaren de ‘E3/E5’ term werd gebruikt zal dat nu (weer)
de ‘A3/A5’ term zijn.
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Inhoud van de Microsoft overeenkomst 2019 - 2021
De inhoud van het Microsoft overeenkomst voor 2018 kan opgesplitst worden in 2 delen:
1. Het Basispakket (verplicht)
2. Additionele Microsoft licenties
a. Desktoplicenties zoals Visio, Project en Visual Studio
b. Serverlicenties
c. Online Services
In dit document zullen wij enkel ingaan op het Basispakket.

Toelichting inhoud Desktop pakket
Microsoft Basispakket
Product details:
•
•
•
•
•
•

Microsoft 365 A3 Education – medewerkers *
Office 365 Advanced Threat Protection Edu – medewerkers *
Windows Remote Desktop Services CAL – medewerkers
VDA E3 – medewerkers / huidige gebruikers
Windows Remote Desktop Services CAL – studenten
Windows Server CAL – studenten / huidige gebruikers

* Deze producten bieden een aantal zogeheten Student Use Benefits waarbij studenten Online
Services kunnen gebruiken zonder additionele kosten. Deze Student Use Benefits beschrijven wij bij de
informatie over deze producten hieronder.
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Microsoft 365 A3 Education voor medewerkers

Nieuw in het basispakket is het Microsoft 365 A3 Education abonnement. Een nieuwe naam voor een
nieuwe bundel met reeds bekende abonnementen. Onderdeel van dit abonnement zijn:
-

Office 365 A3
Windows 10 Education A3
Enterprise Mobility + Security A3
Minecraft: Education Edition

Speciale gebruiksrechten: on-premise gebruiksrechten
In het basispakket van voorgaande contracten zat altijd een Desktop Education pakket waarmee het
gebruik van on-premise software zoals Office Professional Plus en diverse Client Access Licenties (CAL’s).
Hoewel deze licenties niet meer in het basispakket zitten zit het recht om deze te gebruiken inbegrepen
in het Microsoft 365 A3 Education abonnement. Welke rechten zijn precies inbegrepen:
-

-

Het recht om Office Professional Plus 2016 te installeren op 1 device per gelicenseerde
gebruiker. Tevens het recht om deze installatie te ‘downgraden’ naar eerdere versies van Office
Professional Plus
Het recht om van Windows 10 Education A3 te downgraden naar Windows 8.1 Enterprise/Pro of
eerdere versies, of Windows 10 Pro Education of Windows 10 Enterprise LTSB
Het recht om de volgende CAL’s te gebruiken:
o Exchange Server, SharePoint Server, Skype for Business Server Standaard en Enterprise
CAL’s.
o Windows Server en Windows Server ADRMS CA:’s
o Advanced Threat Analytics CML
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-

o System Center Configuration Manager CML
o System Center Endpoint Protection SL
Het recht om huidige of voorgaande versies van serversoftware voor Exchange Server,
SharePoint Server en Skype for Business Server te installeren.

Student Use Benefits
Met het Microsoft 365 A3 Education abonnement heeft u het recht om bepaalde abonnementen in te
zetten voor leerlingen en studenten zonder daar additionele kosten voor te hoeven betalen. In alle
gevallen gaat het hier om een 1:40 verhouding. Voor iedere medewerker mogen 40 Student Use Benefit
abonnement licenties besteld worden.
Om welke abonnement licenties gaat het:
-

Office 365 ProPlus
Advanced Security Management
Azure Active Directory Premium P1
Advanced Threat Analytics
Intune / Intune for Education
Windows 10 Education A3
Minecraft: Education Edition
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Office 365 Advanced Threat Protection

Net als in 2018 is Office 365 Advanced Threat Protection onderdeel van het basispakket en hiermee
beschikbaar voor medewerkers.

Beveiliging tegen dreigingen zoals onveilige bijlagen en onveilige links.
Student Use Benefit
Inbegrepen in het basispakket voor medewerkers. Via de zogeheten Student Use Benefit optie kunt u,
wanneer u Office 365 Advanced Threat Protection bestelt voor uw medewerkers, dit product zonder
additionele kosten bestellen voor uw leerlingen / studenten. De verhouding is bij Office 365 Advanced
Threat Protection 1:15. Voor iedere medewerker mogen 15 Student Use licenties besteld worden.
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Windows Server CAL - voor studenten

Wanneer studenten met eigen devices (PC’s, laptops, tablets, telefoons etc) met willekeurige operating
systems (Windows, iOS, Android, Chromebook) verbinding maken met Microsoft infrastructuur op
school dan is hier een Windows Server CAL voor studenten voor nodig. Een student kan hiermee binnen
en buiten de instelling op ieder moment met ieder device verbinding maken met de
schoolinfrastructuur.
De onderliggende basis voor deze toegang is veelal de Microsoft Active Directory (AD). Voor iedereen
die voorkomt in de AD dient een gebruiksrecht aangegaan te zijn.
Remote Desktop Services CAL – voor medewerkers en studenten

Wanneer applicaties aangeboden worden door middel van een Remote Desktop Server oplossing
(voorheen Terminal Server), een virtuele applicatie of virtuele desktop dan is een Remote Desktop
Services CAL nodig.
VDA Subscription

Wanneer je Virtuele Desktops aanbiedt via een Virtuele Desktop Infrastructuur dien je licenties te
hebben om met de verschillende devices verbinding te maken met deze Virtuele Desktop. Wanneer
deze devices van de instelling zijn en voorzien zijn van Windows Software Assurance (via de Windows
Upgrade licentie uit het contract) dan mag er via deze apparaten verbinding gemaakt worden met de
Virtuele Desktops.
Wanneer deze devices Thin Cliënts zijn of apparaten waar geen Windows Software Assurance op
aanwezig is (iPads en andere tablets), dan is een VDA licentie nodig om met deze apparaten verbinding
te maken met de Virtuele Desktop.
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