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1. Wanneer komen software licenties in CSP beschikbaar voor het gehele  

partnerkanaal? 

Alle CSP partners kunnen vanaf januari 2021 software licenties aanbieden via CSP.  

 

2. Betekent het toevoegen van software licenties aan het CSP programma dat 

deze niet langer via het Open License programma verkrijgbaar zijn? 

Het aanbod van software licenties in CSP vervangt geen enkel huidig aanbod binnen andere 

Microsoft licentieprogramma’s. Partners kunnen nog steeds Microsoft Open License of andere 

volume licentieprogramma’s gebruiken wanneer deze beter aansluiten bij wat de eindgebruiker 

nodig heeft.  

 

3. Kunnen CSP klanten volumekorting krijgen op software licenties?  

Volumekortingen van Microsoft zijn niet beschikbaar voor software licenties in CSP.  

 

4. Wat gebeurt er wanneer er prijswijzigingen plaatsvinden gedurende de 

levensduur van de software licentie?  

De prijs wordt bepaald op het moment van aankoop. Enige prijswijziging is enkel van toepassing op 

volgende licentie-aankopen.  

 

5. Wat is de minimale afnameverplichting voor eindgebruikers? 

Er is binnen CSP geen minimale afnameverplichting voor eindgebruikers. 
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6. Is er een limiet aan het aantal licenties dat een eindgebruiker aan kan 

schaffen via CSP? 

Er geldt geen limiet voor hoeveel licenties een eindgebruiker aan kan schaffen binnen CSP. Omdat 

er echter geen volumekorting geldt binnen CSP, is het aan de partner om andere mogelijkheden te 

zoeken voor eindgebruikers die veel licenties af willen nemen, of die reeds een volume 

licentieovereenkomst hebben, om zo tot de beste prijzen te komen. 

 

7. Hoe ziet het proces van levering van software downloads en licentiecodes 

eruit? 

Er zijn twee factoren om rekening mee te houden wanneer een partner software licenties verkoopt 

via CSP: 

1. De partner moet de software bestellen voor de eindgebruiker; 

2. De partner verschaft de eindgebruiker toegang tot licentiecodes en software downloads. 

De partner kan licentiecodes en software downloads verkrijgen via het Partner Center, we raden 

echter sterk aan om het Microsoft 365 Admin Center (MAC) te gebruiken om klanten zelf toegang 

te geven tot hun licentiecodes. Door dit via het MAC te doen, worden de veilige levering van 

aangeschafte software geborgd en het biedt klanten de mogelijkheid zelf hun abonnementen te 

beheren, via zelfservice wanneer het hen uitkomt. Dit verbetert de klantervaring en vermindert de 

risico’s verbonden aan het kopiëren en verzenden van licentiecodes uit het Partner Center. Voor 

verbeterde veiligheid worden alle partneractiviteiten rondom verkrijgen en leveren van 

licentiecodes en software downloads bijgehouden in het Partner Center Activity Log. Met dit 

nieuwe activiteitslogboek kunnen partners interne gebruikerstoegang voor het aanmaken van 

orders en verkrijgen van codes en downloads bijhouden, waardoor ze meer controle hebben en 

kans op potentiële fraude verkleinen.  

 

8. Waarom wordt er geen Software Assurance (SA) aangeboden op licenties in 

CSP? 

Het toevoegen van software licenties in CSP is nodig om klanten tegemoet te komen die de digitale 

transformatie reeds hebben ingezet. Het biedt een oplossing voor de hybride behoefte van klanten. 

Deze veranderingen starten weliswaar met software licenties, maar Microsoft zou mogelijk een 

aanvullend aanbod toe kunnen voegen in de toekomst, zoals SA. Dus hoewel CSP nu (nog) geen 

licenties met SA aanbiedt, andere aanbiedingen in CSP, zoals server subscriptions, bieden wel een 

deel van de voordelen van SA zoals Azure Hybrid Benefits.  
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Voor meer informatie over server subscriptions in CSP, zie: 

https://docs.microsoft.com/partner-center/csp-software-subscriptions   

 

9. Hebben software licenties in CSP ook Azure Hybrid Benefits?  

Azure Hybrid Benefit (AHB) is beschikbaar in CSP bij Windows Server en SQL Server subscriptions, 

dus eindgebruikers die dit nodig hebben, schaffen deze aan. AHB is niet beschikbaar voor de 

eeuwigdurende software licenties in CSP, omdat dit een Software Assurance benefit is en SA (nog) 

niet aangeschaft kan worden binnen CSP. 

 

10. Kunnen eindgebruikers SA uit een ander licentieprogramma in CSP 

gebruiken? 

Ja, hieronder vallen ook aankopen buiten CSP. Een CSP eindgebruiker mag de Azure Hybrid Use 

Benefits gebruiken voor hun Azure VM’s die zijn aangeschaft in een gekwalificeerde volumelicentie 

aankoop met Software Assurance. 

 

11. Kunnen software licenties overgedragen worden tussen eindgebruikers? 

Nee, CSP kent geen mogelijkheden voor overdracht van licenties.  

 

 

12. Kan een partner gespreide betalingen aanbieden voor software licenties 

aangeschaft in CSP?  

Nee, de betaling voor software licenties in CSP dient vooraf volledig voldaan te worden.  

 

13. Hoe worden software licenties gefactureerd? 

Software licenties worden eenmalig gefactureerd in de maand van aankoop. Ze worden getoond in 

de regel onder de tenant van de klant waartoe ze behoren.  
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14. Welk supportlevel moet een partner aan eindgebruikers bieden? 

Van partners wordt verwacht dat zij fungeren als het eerste contact voor klantondersteuning 

gerelateerd aan aankoop, toegang tot en activering van licentiecodes, levering van software 

downloads en/of media, voor zowel software als server subscriptions. Voor software licentie 

producten in CSP geldt specifiek: 

• Technische productondersteuning wordt niet van de partner verwacht; 

• Partners kunnen klanten begeleiden en verwijzen om pay-per-incident ondersteuning van de 

partner, SoftwareONE, Microsoft of een derde partij te verkrijgen bij technische problemen; 

• Partners voorzien in of ondersteunen de klant bij het middels zelfservice voorzien van Volume 

Licensing Activation Keys en software media downloads in het Microsoft Action Center (MAC). 

 

15. Hoe kan een eindgebruiker technisch support verkrijgen voor software 

licenties aangeschaft in CSP? 

Partners kunnen ervoor kiezen om hun klanten zelf ondersteuning te bieden, zij kunnen klanten 

verwijzen naar een betaald support incident via microsoft.com, of kunnen klanten een Cloud 

Support oplossing van SoftwareONE laten selecteren. Bekijk hier de support levels van 365Simple, 

één van de Managed Services van SoftwareONE. 

 

This publication contains confidential and proprietary information that is protected by copyright. SOFTWAREONE reserves all rights 

thereto. SOFTWAREONE shall not be liable for obvious typing and arithmetic errors in any document provided by SOFTWAREONE. 

Liability for damages directly and indirectly associated with the supply or use of this document is limited in accordance with the 

supply or use of this document is excluded as far as legally permissible.  

Copyright © 2020 by SOFTWAREONE. All rights reserved. SOFTWAREONE is a registered trademark of SoftwareONE AG. All other 

trademarks, service marks or trade names appearing herein are the property of their respective owners. 

https://www.softwareone.com/-/media/benelux-nordics/free-content/flyer-swo-o365simple-nl.pdf?rev=4a8459395d21427694c138d6217a0248

