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Regels registratie & wijzigingen 2023 
 
Basispakket 
Deze aantallen dienen gelijk te zijn aan het aantal M365 A3 medewerkers. De M365 A3 is 
onderdeel van het basispakket maar dient wel apart aangevraagd te worden. 
 
NB: de basispakketten voor 2023 zijn niet terug te vinden in de winkelwagen omdat deze 
reeds zijn gefactureerd. Zie voor de aantallen: mijnslbdiensten -> licenties-> toekomstige 
licenties’ 
 
Student use benefit 
Wanneer voor alle medewerkers een bovenliggende licentie afgenomen wordt, mag voor 
studenten de bijbehorende student use benefit aangevraagd worden verhouding 1:10 of op 
basis van fair use. 
 
Licenties met studente use benefit: 

- M365 A3 
- M365 A5 security 
- M356 A5 
- Azure Active directory p2 
- Defender for Office 365 p1 
- Exchange online protection 

 
Visio/Project 
Voor de volgende producten geldt dat dit aantal gelijk moet zijn aan het aantal M365 A3 
medewerkers: 

- Visio online P2 - alle medewerkers 
- Visio Professional – alle medewerkers 
- Project professional – alle medewerkers 

Als alternatief zijn er van deze producten ook ‘per medewerker’ varianten beschikbaar 
 
M365 A5 
De volgende producten uit de Microsoft A5 suite zijn zgn. step-ups. Dit betekent dat er altijd 
een onderliggende licentie A3 aanwezig moet zijn om deze te kunnen gebruiken. 

- M365 A5 – medewerker 
- M365 A5 security – medewerker 
- M365 A5 Compliance – medewerker 

 
 
 
 
 
Windows Server 
Zie voor een uitgebreide beschrijving de Windows Server licensing guide op de 
licentiepagina. 
 
Voor Windows Server is het nu, naast het gebruikelijke licenseren van de fysieke cores, ook 
mogelijk om de licenties ‘per vm’ te licenseren. 
Dat kan in sommige gevallen iets voordeliger uitvallen, het omslagpunt tussen Windows 
Server Standaard en Windows Server Datacenter is omhoog opgeschoven. 
Belangrijk om te weten:  

https://slbslbpwesawagtail.blob.core.windows.net/media/documents/Windows_Server_en_System_Center_licensing_guide_2022.pdf


 

  

- De huidige licensering blijft bestaan 
- Is er niets in de situatie gewijzigd kun je zonder zorgen de Windows Server 

licenties die je had verlengen 
 
 
 
 
Wijzigingen 2023 
 
De volgende producten zijn gewijzigd tov 2022 
 
Teams Rooms 
 
2022 (oud) 
Teams rooms standard 
Teams rooms Premium 
 
2023 (nieuw) 
Teams Rooms Basic: Gratis aan te vragen in de Office365 beheerdersportaal 
Teams Rooms Pro: te bestellen via SLBdiensten.nl 


