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3 TING
du bør sikre dig,
inden Microsoft
ændrer deres licenser
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Har du kigget dine Microsoft licenser efter i
sømmene for nylig?
Ellers opfordrer vi dig til at gøre det meget snart. Det er nemlig vigtigere
at genoverveje jeres licenser nu, end det nogensinde har været før.
Microsoft har varslet prisstigninger på mellem 8,5% og 25%, afhængig af hvilken løsning det drejer sig om. Der kommer også ændringer
i deres licenser, som kan komme til at have store konsekvenser for
jeres organisation.
Derfor viser vi dig 3 væsentlige ting, du bør sikre dig inden pris
stigningerne den 1. marts 2022.
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Har du det rette antal licenser?

Det er med at tælle efter og genoverveje, hvorvidt I har brug for hver enkelt af
jeres licenser.
Fremadrettet vil det nemlig ikke længere være muligt at ændre eller reducere antallet af licenser i jeres Microsoft-løsninger i løbet af året. Det vil kun være muligt ved
den årlige fornyelse – med mindre I vælger det månedlige abonnement til ca. 20%
mere i pris.
Her bør du overveje, om fleksibiliteten er dét værd. Det kan den selvfølgelig godt
være, hvis I har mange sæsonmedarbejdere.
Det vil fortsat være muligt at tilføje nye licenser og opgradere på månedsbasis, så
hvis I er en virksomhed i rivende udvikling og har skalering på dagsordenen, vil I
sagtens kunne gøre det.
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Bruger du de rigtige licenser?

Gennem årene har Microsoft ændret og tilføjet mange funktioner til de forskellige
licenser og løsninger. For nogle kan det betyde, at de ikke længere behøver de
store pakker, men måske kan nøjes med de små.
Er du for eksempel sikker på, at I bruger alle funktioner i de store pakker? Måske
gjorde I det på et tidspunkt, eller måske troede I, at I ville komme til det i fremtiden
– men det skete aldrig.
Især med de varslede prisstigninger bør du sikre dig, at I får mest ud af jeres investering og ikke lader pengene forsvinde ud i den blå luft og optimalt set udnytter
de muligheder jeres licenser tilbyder.

Få et gratis licenstjek
Vil du være sikker på, at du kører med de rette licenser til din
virksomheds behov?
Hos Toolpack tilbyder vi et gratis licenstjek af jeres Microsoft-aftaler,
hvor vi ganske enkelt gennemgår jeres setup og kommer med forslag
til forbedringer.
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Er du forberedt på Microsofts
caret-right
New Commerce Experience?

En af de mest fundamentale ændringer, Microsoft ruller ud i starten af 2022, er
overgangen til deres New Commerce Experience.
Det har konsekvenser for, hvordan du fremover vil kunne købe og forny alle dine
Microsoft-programmer. Fremover vil du kun kunne købe og forny dine licenser
gennem en Microsoft partner – det vil sige en Cloud Solution Provider (CSP), som
er certificeret af Microsoft.
Det kommer til at gavne især små og mellemstore virksomheder, idet det bliver
mere overskueligt og overkommeligt at købe licenser. Derudover sker der andre
ændringer i måden, som subscriptions fungerer på.

Nye regler for fakturering, opsigelse og binding
Det er kun muligt at opsige og fortryde dit køb inden for 72 timer efter køb af
subscriptions. Herefter er det ikke muligt at annullere ordren, og du skal betale for
resten af perioden.
Bindingsperioden for alle typer CSP-subscriptions er standardiseret til 3 typer
betalings- og bindingsaftaler.
· 1 måned
· 12 måneder
· 36 måneder
De nye månedlige subscriptions koster mere end årlige aftaler, men kan give fleksibilitet og reducere risici. Du kan vælge at betale på forhånd eller måned-til-måned
med de nye aftaler.
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Du kan opgradere, men ikke nedgradere
Med indførslen af New Commerce Experience, fjernes muligheden for at nedgradere, annullere og suspendere CSP-subscriptions inden for bindingdsperioden
på 1, 12 eller 36 måneder. Du har dog fortsat muligheden for at opgradere dine
subscriptions, fx fra Microsoft E3 til E5.

Faktureringsperioder bliver strømlinet
Fremover vil CSP-subscriptions følge faktureringsperioden for Azure Plan, så de
ikke længere er forskudt. Bruger du både Azure og andre Microsoft-programmer,
gør det tingene noget nemmere.
Alle disse ændringer er værd at forholde sig til, inden du vælger, hvordan jeres aftaler og subscriptions skal sammensættes. En mulighed er eksempelvis at oprette
ca. 2/3 som årslicenser for at spare penge og lade 1/3 være månedslicenser for
stadig at kunne minimere risici.

5

Toolpack er Microsoft partner og
certificeret Cloud Solution Provider, og
vi står altid klar til at tale med dig om
virksomhedens behov
Vi hjælper jer gerne med at sikre, at jeres licenser passer til jeres forbrug og
behov – både lige nu, men også i fremtiden. Sammen med jer kigger vi jeres
Microsoft-licenser efter i sømmene, så I kan være sikre på, at I ikke betaler for
noget, I ikke bruger.
Vi tager selvfølgelig hensyn til de kommende licensændringer og besvarer jeres
spørgsmål i samme ombæring, hvis I sidder inde med nogle.
Bestil et gratis licenstjek, eller tag fat i os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan
hjælpe dig.

Bestil gratis licenstjek
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