
Het einde van de zomer werd ingeluid met een belangrijke aankondiging vanuit Microsoft, de introductie van het 
New Commerce aanbod voor CSP licenties per gebruiker (‘per stuk’). De veranderingen gaan in per oktober 2021 
maar worden pas verplicht vanaf 1 maart 2022. Dit geeft klanten voldoende tijd om hun huidige software inkoop 
te evalueren en toekomstige behoeften in kaart te brengen. SoftwareONE helpt je op weg. 

Microsoft introduceert het New Commerce aanbod per gebruiker, inclusief Microsoft 365, Dynamics 365, Power 
Platform en Windows 365. De  volgende wijzigingen vinden plaats:

Begin bij het verkrijgen van inzicht in je huidige omgeving en denk daarbij aan je toekomstige behoefte. Neem 
contact op met je SoftwareONE accountteam om de mogelijkheden te bespreken die jou kunnen helpen om 
voordeel te halen uit deze veranderingen. 

Zo kan een analyse helpen, afhankelijk van de complexiteit van jouw omgeving. De Microsoft Advisory Services 
(MAS) van SoftwareONE bieden zichtbaarheid en ondersteuning, hulp bij kostenbesparingen en hulp bij het 
toevoegen van waarde, zodat jij zeker weet dat je een investeringsplan op maat krijgt, gedreven door technologie 
en passend bij deze tijd.

Het bestaande CSP-model blijft beschikbaar voor bestaande en nieuwe klanten tot en met februari 2022. Hoewel 
het New Commerce model op 1 oktober 2021 beschikbaar komt, hoeven klanten pas per 1 maart 2022 over te 
stappen.

Vanaf 1 maart 2022 zullen klanten hun bestaande abonnement moeten gaan overzetten naar New Commerce. 
Dit betekent ook de keuze tussen jaarlijkse en maandelijkse abonnementen. Klanten hebben de mogelijkheid om 
hun abonnementsvoorwaarden te mixen, wat ze helpt bij de balans tussen stabiele prijzen op langere termijn en 
maandelijkse flexibiliteit. 

Factuurplannen voor meerdere jaren zijn niet beschikbaar tot 1  maart 2022. Wij informeren onze klanten zodra 
deze beschikbaar komen. 
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 › Introductie van jaarlijkse abonnementen die een stabiele prijs bieden

 ›  Introductie van premium geprijsde maandelijkse abonnementen die écht de flexibiliteit bieden om 
maandelijks op en af te schalen

 ›  Upgrades gedurende het termijn van het abonnement met automatische toewijzing aan werkplekken

 › Factuurplannen voor meerdere jaren die flexibiliteit en stabiele prijzen over langere termijn bieden

 ›  Een strenger annuleringsbeleid die aankoopbeslissingen permanenter maken
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