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Stappenplan Microsoft registratie 2023 

In dit document worden de stappen beschreven om de Microsoft Jaarregistratie 2023 
succesvol af te ronden. 
Deze registratie heeft betrekking op alle Microsoft producten exclusief de basispakketten, 
deze zijn op een eerder moment al gefactureerd. 

Deze aantallen van het Basispakket voor 2023 zijn terug te vinden onder ‘Licenties’ door te 
filteren op toekomstige licenties’ 
Indien er extra Basispakketten nodig zijn geef je deze wel op in deze registratie. 

 

Belangrijk vooraf: 

Dit proces kan alleen doorlopen worden met het account van de 1e Contactpersoon 

Log in als 1e Contactpersoon  op mijnSLBdiensten 

Je ziet achter ‘Licenties verlengen’ aan de linkerkant een cijfer om aan te geven dat er een 
verlenging klaarstaat. 
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Klap deze open en  Kies hier ‘Toevoegen aan winkelwagen’ Hiermee claim je de 
winkelwagen en worden alle additionele Microsoft licenties die voor 2022 in bezit waren 
toegevoegd aan de winkelwagen voor 2023. 

 

 
NB: de huidige winkelwagen wordt vervangen tot de bestelling afgerond is. 
NB2: In het geval dat je contactpersoon bent voor meerdere instellingen, kan maar 1 
winkelwagen tegelijk worden geclaimd. 

Vervolgens kom je in de winkelwagen terecht. 
Hier is het zaak om aantallen te controleren en waar nodig aan te passen. 

 

Zie ook regels voor een correcte registratie: Link 

 

 

 

 

https://slbslbpwesawagtail.blob.core.windows.net/media/documents/Regels_registratie__wijzigingen_2023.pdf
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Licenties aanpassen 

Kies bij de licentie die je wil aanpassen voor ‘Wijzigen’. 

Vul het gewenste aantal in 100 +50 extra =150 (het nieuwe totaal) en kies ‘Ga verder’ 
NB: het is mogelijk 1 licentie per keer aan te passen 

 

De website geeft nu dat verplichte licenties nodig zijn, het benodigde aantal wordt voor 
ingevuld. Kies ‘Update Winkelwagen’ om deze aan de wagen toe te voegen 

 

De wijziging en de verplicht licentie zijn nu toegevoegd aan de winkelwagen. 
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Licentie bijbestellen 
Indien je een nieuwe licentie toe wil voegen aan de wagen (die er nog niet aanwezig is) 

Kies voor ‘Andere licentie van Microsoft bestellen’ onderaan de winkelwagen. 

 

Voeg het gewenste product toe op de reguliere manier door het gewenste aantal in te 
vullen en kies ‘Ga verder’  

Licentie verwijderen 
Om een licentie te verwijderen kies ‘Verwijderen’ 

 

Afronden registratie 

Indien de winkelwagen voor 2023 compleet is, kies je voor ‘Plaats bestelling’ de laatste stap is 
het goedkeuren van deze bestelling. Dit kan direct via ‘openstaande bestellingen in de 
Mijnomgeving of via de link op de bedankpagina. 

De bestelling verschijnt vervolgens onder ‘Bestelhistorie’ met als status goed ‘Goedgekeurd’ 
wanneer deze door SLBdiensten verwerkt is, verandert de status in ‘Afgehandeld’. 
(ook deze dan terug te vinder onder ‘Licenties’ -> filter op ‘toekomstige licenties’ 


