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Microsoft New Commerce Experience

Grote veranderingen in het Microsoft-kamp: het nieuwe CSP-

model van Microsoft, genaamd “New Commerce Experience”, 

is vanaf nu beschikbaar voor alle abonnementen “per 

gebruiker”. 

Microsoft New Commerce Experience (NCE) omvat de abonnementen zoals Office 365, Microsoft 

365, Dynamics 365, Windows 365, Power Platform en meer. NCE wil inspelen op de digitale 

transformatie en de veranderde markt en klantbehoeften waar partners aan kunnen voldoen, 

aldus Microsoft. 

Met de komst van NCE stelde Microsoft een transitieperiode in die loopt tot 1 maart 2022. In die 

periode zijn het gekende CSP en NCE naast elkaar beschikbaar. Na 1 maart geldt alleen nog het 

nieuwe NCE. 

De belangrijkste wijziging

Bij de start van het O365-licentiemodel heeft Microsoft bij de afname van licenties aangegeven uit te 

gaan van een commitment van één jaar. In de praktijk kwam dat neer op het volgende:

 • Voor het Small & Medium Business segment (KMO) was het tot op 

heden toegestaan om per maand op- en af te schalen.

 • In het Enterprise segment werd een commitment van één jaar als 

uitgangspunt gehanteerd. 

Met de Microsoft New Commerce Experience (NCE) wordt het commitment van één jaar voor beide 

segmenten gelijk getrokken. Als u licenties aankoopt wordt prijsprotectie toegepast voor een 

commitment van één jaar. Kosteloos naar beneden schalen is daarmee niet meer mogelijk. Wel biedt 

Microsoft de mogelijkheid om ook flexibel licenties in te kopen.

Commitment met de New Commerce Experience

Vanaf 10 januari 2022 wordt bij de aankoop van Microsoft-licenties standaard een commitment van 

één jaar aangegaan op het aantal licenties dat uw bestuur nodig heeft. Deze overeenkomst wordt 

jaarlijks automatisch verlengd tot tegenbericht van de klant en aan de Microsoft-prijzen van dat 

moment.

Voordelen voor een commitment van één jaar:

 √Binnen de looptijd van de overeenkomst is Cevi in staat prijsprotectie te bieden. De 

licentiekost zal dus niet stijgen binnen de looptijd.

 √De mogelijkheid om het aantal licenties op te schalen blijft bestaan. Voor deze extra 

licenties zal de prijs gelden zoals bij aanvang van de overeenkomst is vastgesteld. 

Deze “extra” licenties hebben dezelfde einddatum als de einddatum van de 

overeenkomst.

 √Vanaf maart 2022 heeft Microsoft een prijsverhoging aangekondigd op de Microsoft 

365 en op de Microsoft Dynamics 365 CSP licenties. Wanneer voor die datum een 

overeenkomst is aangegaan op basis van de huidige prijzen, zal deze wijziging geen 

directe invloed hebben op uw licentieprijs.
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Nadeel bij het aangaan van een commitment voor één jaar

 √ Het is niet mogelijk om binnen de overeenkomst tussentijds de licenties naar 

beneden bij te stellen. De eerste mogelijkheid om dat te doen is na het verlopen van 

de overeenkomst.

Flexibiliteit met de New Commerce Experience

Binnen de Microsoft NCE kunt u nog altijd op maandelijkse basis op- en afschalen. De mogelijkheid is 

min of meer vergelijkbaar met de huidige CSP-situatie voor KMO’s zoals hierboven beschreven.

Voordeel van flexibele licenties:

 √U hebt maximale vrijheid om licenties op en af te schalen. Maandelijks kunnen de 

licenties opnieuw worden vastgesteld en zal uw keuze met ingang van de nieuwe 

maand van toepassing zijn. Kortom: maximale (keuze)vrijheid binnen uw bestuur.

Nadelen bij het kiezen voor flexibele licenties

 √ Microsoft rekent hier in het nieuwe licentiemodel een forse toeslag van 20% voor. 

 √ Prijsprotectie per maand.
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Tip: 

Een combinatie van beide opties is ook mogelijk. Cevi helpt u graag om de optimale 

combinatie voor uw bestuur samen te stellen. Neem hiervoor gerust contact met ons op 

via ictsales@cevi.be.
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Wat betekent dit concreet voor u als klant?

Alle bestaande CSP-contracten moeten worden aangepast. Het is in uw belang om snel te handelen 

als u nog wilt profiteren van de promo voor maart 2022.

 • U moet steeds de volledige gekozen huurperiode huren.

 • Tussentijds verlagen van licenties is niet meer mogelijk, behalve tijdens de eerste 72 uur na 

bestelling.

Bijvoorbeeld:

1. Maandelijks model

U bestelt 15 licenties.

 • Na 2 dagen merkt u dat u maar 10 licenties nodig heeft.  

=> Dat kan. U hebt binnen de 72 uur geschaald. Vanaf dag 4 betaalt u voor 10 licenties.

 • Op de 10de van de tweede maand verhoogt u de licenties naar 12. 

=> Dat kan. U kunt te allen tijde verhogen.

 • De 20ste van de maand blijkt dat u toch maar 10 licenties nodig heeft. 

=> Dat kan niet. U had dat binnen 72 uur door moeten geven aan Microsoft. U kunt de 

licenties dag 1 van de volgende maand terug naar 10 brengen.

2. Jaarlijks model

U bestelt 15 licenties.

 • Na 2 dagen merkt u dat u maar 10 licenties nodig heeft. 

=> Dat kan. U hebt binnen de 72 uur geschaald. Vanaf dag 4 betaalt u voor 10 licenties.

 • Op de 10de van de tweede maand verhoogt u de licenties naar 12. 

=> Dat kan. U kunt altijd verhogen.

 • De 20ste van de maand blijkt dat u toch maar 10 licenties nodig heeft.  

=> Dat kan niet. U had dat binnen 72 uur door moeten geven aan Microsoft. U betaalt voor 

de rest van het jaar 12 licenties.
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Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen 

zoals provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer 

en interlokale samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 

jaar een beroep op onze diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, 

financiën, lonen, personeelsbeheer, secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...

Cevi NV | Bisdomplein 3 | 9000 Gent | T 09 264 07 01 | contactcenter@cevi.be | www.cevi.be

Logins NV | Generaal De Wittelaan 17 B32 | 2800 Mechelen | T 015 45 48 50 | helpdesk@logins.be 
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Belangrijk! 

De overeenkomst wordt automatisch verlengd aan de geldende prijs op het moment van 

vernieuwing.

Cevi back-up voor Office 365

Microsoft neemt geen verantwoordelijkheid voor uw data op 

vlak van CSP. Dat wil zeggen dat u als Office 365 klant zélf 

verantwoordelijk bent voor de back-up van uw data. Microsoft 

voorziet een beperkt retentiebeleid om verwijderde data te 

herstellen. Maar dat is géén back-up.

Cevi heeft een aanbod uitgewerkt dat aansluit bij het model van 

Microsoft, waarbij Cevi een dagelijkse back-up voorziet van uw 

Office 365 data. 

Bij Cevi back-up voor Office 365 hebt u de mogelijkheid om tot 1 jaar ofwel 365 dagen een back-up 

bij te houden. Zelfs maatwerk is mogelijk, maar hou er rekening mee dat u meer opslagcapaciteit 

nodig zult hebben als u verkiest om back-ups langer bij te houden.

Nood aan extra informatie? Mail naar ictsales@cevi.be!
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