Examentraining “Designing and Providing Licensing Solutions to Large
Organizations” (MCTS examen 70-705)
Doelgroep

Licensing specialisten, sales consultants, account managers en
verkoopbinnendienstmedewerkers van Microsoft en Microsoft
partners, met name Licensing Solution Partners, die zich richten op
organisaties met minstens 500 werkplekken. Eindgebruikers worden
verwezen naar het Microsoft Enterprise Licensing Seminar.

Doelstellingen

Deze cursus bereidt je voor op het Microsoft Certified Technology
Specialist (MCTS) examen 70-705 “Designing and Providing Licensing
Solutions to Large Organizations”. Bovendien bouw je kennis op van
de laatste ontwikkelingen op het gebied van Microsoft licensing, ook
waar het zaken betreft die nog niet geëxamineerd worden.
Ook commerciële aspecten worden belicht zoals de positionering van
Software Assurance en de verschillende Volume Licensing
programma’s.

Formaat van de training

De training bestaat uit drie dagen van 9:00 tot circa 16:30. Je bent
vanaf 8:30 welkom voor registratie met koffie of thee. Na de training
is acht tot zestien uur zelfstudie vereist.
De training wordt in het Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is
net als het examen Engelstalig. Deze training wordt ook in het Engels
gegeven. Zie www.didactive.com/en voor actuele data.
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Vereiste voorkennis

Minstens zes maanden ervaring met de verkoop van Microsoft
producten en licenties is dringend gewenst.

Agenda1
Dag 1: 9:00 – 11:00

Module 1: introductie
• Voor- en nadelen van OEM licenties en Volume Licensing
• Product Activation en Volume Activation
• Software Assurance (SA)
o Wat is SA?
o Hoe kunnen klanten SA aanschaffen?
o Hoe kunnen zij SA benutten?

Deze agenda is indicatief en kan veranderen.

Agenda (vervolg)
Dag 1 11:00 – 14:30

Module 2: Client Licensing
• Licenties voor Windows 10, Windows in een Virtual Desktop
Infrastructure (VDI) en MDOP
• Licenties voor de Office, Project en Visio 2016 desktop
applicaties
• Licenties voor een ontwikkel- en testomgeving

Dag 1: 14:30 – 16:30
Dag 2: 9:00 – 10:45

Module 3: Server Licensing
• Welke licenties zijn vereist voor serverproducten?
o Windows Server 2016
o System Center 2016
o Core Infrastructure Server (CIS) Suite
o Exchange Server 2016
o Skype for Business Server 2015
o SharePoint Server 2016
o SQL Server 2017

Dag 2: 10:45 – 15:00

Module 4: Online Services
• Microsoft Azure
• Office 365
• Dynamics 365 Services
• Microsoft Intune
• Enterprise Mobility + Security (EMS)
• Microsoft 365

Dag 2: 15:00 – 16:30

Module 5: inleiding Volume Licensing
• Cloud Solution Provider (CSP)

Dag 3: 9:00 – 16:30

Module 7: Volume Licensing voor grote organisaties
• Microsoft Business Services Agreement (MBSA)
• Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)
• Enterprise Agreement (EA) Enterprise Enrollment en
Enterprise Subscription Enrollment
• Server and Cloud Enrollment (SCE)

Docent

Deze training wordt gegeven door Jelle Kooi. Hij geeft sinds 1998
trainingen op het gebied van Microsoft licensing, en werkte daarvoor
bij een van de grootste Microsoft Licensing Solution Partners van
Nederland.

Kosten

Kies tussen de volgende tarieven:
• Het early bird tarief van € 695 per persoon exclusief BTW is
beschikbaar tot zes weken voor aanvang van de training.
Maak je gebruik van dit tarief, dan is annuleren niet mogelijk.
• Het reguliere tarief bedraagt € 850 per persoon exclusief
BTW.
Bij deze bedragen zijn inbegrepen:
• Cursushandleiding
• Proefexamen met antwoordindicatie
• Nazorg via e-mail
• Koffie, thee en lunch
Het examengeld (circa € 160 per examen) is niet inbegrepen.

Datum en locatie

9, 10 en 11 januari 2018
De training vindt plaats bij LearnWise, Burgemeester Verderlaan 11B,
3544AD in Utrecht.

In-company training

Deze training is voor groepen vanaf 12 deelnemers van één bedrijf
ook als in-company training beschikbaar.

Aanmelden

Aanmelden is alleen mogelijk via de Website van Didactive:
www.didactive.com. Het aantal plaatsen is beperkt tot 25. De
inschrijving wordt gesloten zodra de limiet is bereikt.

Annulering en
verhindering

Als een cursist onverhoopt verhinderd mocht zijn mag een collega
deze plaats innemen.
Bij annulering na een reguliere aanmelding geldt de volgende regeling
voor restitutie.
• Bij annulering meer dan zes weken voor het begin van een
training kun je gratis annuleren.
• Bij annulering meer dan drie weken tot maximaal zes weken
voor het begin van een training restitueren wij 75% van de
cursusprijs.
• Bij annulering meer dan een week tot maximaal drie weken
voor het begin van een training restitueren wij 50% van de
cursusprijs.
• Bij annulering binnen een week voor het begin van een
training restitueren wij 25% van de cursusprijs.
• Bij annulering op of na de eerste cursusdag en bij “no show”
vindt geen restitutie plaats.
Bij annulering na een Early Bird aanmelding vindt geen restitutie
plaats.

