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Het Microsoft contract – hoe zat het ook alweer? 
Wij zijn met Microsoft een contract overeengekomen voor de jaren 2022 tot en met 2026. 
Het contract is samengesteld met het oog op de verschuiving naar vooral de Online 
Services van Microsoft maar er is 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. 

Omdat dit het eerste licentiejaar is van de nieuwe overeenkomst vragen wij je om een 
aantal zaken bij ons te registreren: 

1. Aantallen van het Microsoft Basispakket 
2. Additionele licenties 

a. Online Services (o.a. Office 365 licenties) 
b. Server- en additionele licenties 

 
Wil je de informatie over de overeenkomst nog eens teruglezen, dan verwijzen wij naar de 
toelichting die wij hier over geschreven hebben. Hierin tref je ook meer informatie over de 
inhoud van het basispakket. Je bekijkt dit document via deze link.   

Microsoft jaarregistratie 2022 - stappenplan 
Hieronder staan de stappen beschreven die nodig zijn om de Microsoft jaarregistratie 2022 
succesvol af te ronden.  

Advies is om de deelnames en aantallen van de vorige Microsoft overeenkomst bij de hand 
te houden. Zo kun je deze eenvoudig overnemen bij het doen van de registratie. 
Deze zijn te vinden na inlog op MIjn SLBdiensten -> Licenties. 
(Indien je problemen ondervindt met inloggen neem contact op met de Servicedesk) 

Belangrijk om te weten: wij hebben de registratie van de kerncijfers losgekoppeld van de 
Microsoft registratie. Waar wij in eerdere jaren eerst de kerncijfers opvroegen, doen wij dat 
dit jaar niet. Wij willen deze cijfers nog wel steeds ontvangen, maar zullen dat op een later 
tijdstip doen.  

1. Start de registratie 
Ga naar de website van SLBdiensten: www.slbdiensten.nl 
Ga naar ‘start de Microsoft registratie’ of gebruik deze link  
 

Basispakket 
Het aantal basispakketten geldt als basis voor de gehele overeenkomst. Deze registreer je 
voor het totaal aantal medewerkers dat gebruikt maakt van Microsoft producten. 
zie ook: Toelichting Microsoft overeenkomst 2022-2026.  

Kies het product ‘Microsoft Basispakket 2022-2026’ 

 

https://landing.slbdiensten.nl/hubfs/MS%20registratie/Toelichting%20Microsoft%20overeenkomst%202022-2026%20-%20SLBdiensten.pdf
mailto:sericedesk@slbdiensten.nl
http://www.slbdiensten.nl/
http://www.slbdiensten.nl/
https://www.slbdiensten.nl/alle-licenties/MSbasispakket/


 

  

 

 

Indien nog niet ingelogd: ‘Inloggen in voor prijsinformatie’ 
(bij problemen met inloggen, neem contact op met de Servicedesk) 

Indien ingelogd: Kies de instelling waarvoor je wilt bestellen -> ‘Start berekening’ 
 

 

 
 

mailto:@servicedesk@slbdiensten.nl


 

  

De ingangsdatum staat ingesteld op 1-1-2022 aangezien dit de ingangsdatum van de 
nieuwe overeenkomst is. -> ‘Ga verder’ 

 

 

Vul het gewenste aantal in  en klik op ‘Ga verder’ 
(Dit is een vrij invoerveld en niet direct verbonden aan de kerncijfers) 

 
 

 

 



 

  

Klik op ‘Toevoegen aan winkelwagen’ 
 

Kies ‘Een ander product van Microsoft bestellen’ om terug te keren naar de 
overzichtspagina met Microsoft producten en verder te gaan met het bestellen van de 
online services. 

 

 

2. Online Services 
Net zoals voorgaande jaren dien je de benodigde Online Services apart te registreren, ook al 
zijn deze onderdeel van het basispakket. Pas dan kunnen wij deze ook bij Microsoft 
bestellen. Het registreren van de online services gaat op de nieuwe website op 
productniveau: 
(Onderstaande stappen gelden voor iedere licentie je aan de bestelling wil toevoegen) 

Voor medewerkers is de belangrijkste ‘Microsoft 365 Educatie A3’  

Kies het gewenste product, 
 

 



 

  

Kies ‘Start berekening’ 
Kies de instelling waarvoor je wilt bestellen  
NB: dit dient dezelfde te zijn als waarvoor je het basispakket hebt toegevoegd.  

 
 

Voeg deze toe aan de winkelwagen, kies ‘licentie bestellen’ om meer Online service licenties 
van het type M365 A3 aan de bestelling toe te voegen. 
 

Voor leerlingen vind je de online services terug onder het product M365 educatie A3 . ‘.  
De belangrijkste is hier de M365 A3 voor studenten (deze vervangt de losse student use 
benefits van de voorgaande overeenkomst)  
Hier geef je het totaal aantal leerlingen op (+ evt. wat extra om verloop op te vangen).  
 

 

 

 

 

 



 

  

3. Servers & Additionele producten 
Windows server en System Center 
 
De licentiemodellen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige overeenkomst. Je kunt 
deze aantallen dus overnemen. 
Voor beide geldt een minimum van 8x een 2core licentie. 

 Bij vragen hebben wij hiervoor hebben wij een licentie guide geschreven. Daarin kun je 
lezen hoe je de licenties voor Windows Server dient te registreren: Link naar Windows Server 
en System Center licentie guide 

 
- Exchange Server / SharePoint Server / Skype for Business Server 

Deze licenties hoef je niet meer aan ons op te geven. Het gebruiksrecht van deze 
server licenties is per ingang van het vorige contract (2019) inbegrepen in het 
basispakket. Je zult deze licenties dan ook niet terugvinden op de website. 
 

- SQL Server 
De regels hiervoor zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige overeenkomst. Ook 
deze kunnen worden overgenomen op basis van de aantallen van vorig jaar. 
 

 
4. Verstuur de aanvraag 

Als je alle aantallen hebt nagelopen verstuur je de aanvraag door vanuit de winkelwagen op 
‘Plaats bestelling’ te klikken. TIP: houdt de aantallen van de voorgaande registratie ernaast 
ter controle.  
Deze zijn te vinden onder MIjn SLBdiensten -> licenties 

 

5. Bestelling bevestigen 
Om de bestelling te bevestigen dien je deze definitief te maken. 
Dit kan direct door: 

1. Ga naar ‘Mijn SLBdiensten’ en vervolgens naar “Bestelhistorie’  
2. Klap de orderregel open   
3. Kies onderaan de pagina voor ‘Bevestigen’ 
NB: indien de knoppen ‘bevestigen en Afkeuren niet zichtbaar zijn 
ben niet ingelogd als eerste Contactpersoon 
 

De registratie is nu voltooid en krijgt de status 'Goedgekeurd’ in de 
bestelhistorie 
Na controle en verwerking door SLBdiensten verandert deze in de status ‘Afgehandeld’ 

 

https://www.slbdiensten.nl/slb/Product/Download?documentId=8a1fe1b8-dce0-e811-80ed-005056aa6c3e
https://www.slbdiensten.nl/slb/Product/Download?documentId=8a1fe1b8-dce0-e811-80ed-005056aa6c3e


 

  

 
 
Per 1-1-2022 kun je gebruik maken van de nieuwe licenties en zullen deze zichtbaar worden 
in de Mijn SLBdiensten portal onder ‘Licenties’. 

 


	Het Microsoft contract – hoe zat het ook alweer?
	Microsoft jaarregistratie 2022 - stappenplan

