
MICROSOFT PRIJSSTIJGINGEN
In augustus 2021 kondigde Microsoft wijzigingen aan voor de commerciële prijzen van Office 365 en Microsoft 365*. 
Deze forse prijswijzigingen gaan niet direct in, maar zijn van invloed op alle Microsoft klanten. Het is dus belangrijk 
om te begrijpen welke impact de wijzigingen hebben op bestaande contracten en wat je kunt doen om hierop 
voorbereid te zijn. SoftwareONE helpt jou om een weloverwogen beslissing te nemen.

WAAROM?
 › Office 365 is gegroeid en telt meer dan 300 miljoen betaalde licenties  

 ›  Er is geen substantiële prijsstijging geweest sinds Office 365 in 2011 gelanceerd werd 

 › Dit gaat niet over aanpassingen vanwege de wisselkoers of in individuele componenten (zoals de 
prijsstijging van EMS in augustus 2021)

 › De huidige versie reflecteert de verhoogde waarde die aan klanten wordt geleverd

 › 24 apps toegevoegd aan Office 365 sinds lancering

 ›  Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer en 
Whiteboard etc.

 › 1400 nieuwe functionaliteiten

 › Communicatie & samenwerking

 ›  Veiligheid & Compliance 

 › AI & Automation
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Hoe kunnen wij je helpen?

Product Prijswijziging - $ Prijswijziging - %
Microsoft 365 Business Basic From $5 to $6 per user 20%

Microsoft 365 Business Premium From $20 to $22 10%

Office 365 E1 From $8 to $10 25%

Office 365 E3 From $20 to $23 15%

Office 365 E5 From $35 to $38 8,57%

Microsoft 365 E3 From $32 to $36 12,5%

WAT HOUDT DE PRIJSSTIJGING IN?
Op 1 maart 2022 zal Microsoft de prijzen van de volgende commerciële producten verhogen:

De prijsstijgingen gelden wereldwijd, met eventueel lokale aanpassingen voor een bepaalde regio. De prijzen voor Microsoft 365 
E5, Educatie en consumentenproducten wijzigen (op dit moment) niet. 

VOORBEREIDING
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. 

*Bron: https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/blog/2021/08/19/new-pricing-for-microsoft-365/
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