
 

Licentietraining voor Managed Service Providers (Microsoft SPLA en 

CSP) 
 

Doelgroep  Licentiespecialisten, verkoopadviseurs, accountmanagers, product 
managers en (binnendienst) verkoopmedewerkers die werken voor 
Microsoft Managed Service Provider partners. 
 

 
Doelstellingen 

 
De wereld van Managed Service Providers veranderd snel. Klanten 
willen publieke cloud diensten binnen hun ‘klassieke’ IT omgeving die 
door u als Managed Service Provider wordt beheerd. De cloud heeft 
een andere methode voor licenties dan Service Provider licenties. En 
zelfs de klassieke SPLA licenties veranderen. Wanneer u bij wilt blijven 
is deze training uw beste optie. 
Na de training bent u in staat om uw (interne) stakeholders en klanten 
te adviseren over SPLA en CSP (cloud) licenties. U zult de verschillende 
licentieprogramma’s en licentiemethodes begrijpen. U zult weten hoe 
u als Managed Service Provider kunt innoveren met hybride en cloud 
scenario’s. Daarnaast zult u kunnen helpen bij algemene zorgen van 
klanten. En niet te vergeten, u zult in staat zijn om een correcte 
maandelijkse rapportage naar uw SPLA Reseller te maken en 
algemene incompliance situaties te voorkomen. 
 

 
Deze training 

 
Deze training is een eendaagse klassikale training en wordt on-site in 
Nederland gegeven (Amsterdam of Urecht, exacte locatie nader te 
bepalen). We starten om 09:00 uur (inloop met koffie en thee om 
08:30) en eindigen rondom 17:00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. 
 
De training wordt in het Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is 
Engelstalig. Deze training wordt ook in het Engels gegeven. Zie 
www.didactive.com/en voor actuele data. 
 

  

http://www.didactive.com/en


 

 
Vereiste voorkennis 

 
Enige kennis van en (aanbevolen minimum) 6 maanden werkervaring 
met Microsoft Service Provider of Cloud licenties is sterk aanbevolen. 
 

 
Agenda 

 
Introductie 

• Juridische basis van software en licenties 

• Licentie typen 

• Licentie toewijzing en her-toewijzing 

• Gebruik van de Product Terms en Online Services Terms (PT 
en OST) en Service Provider Use Rights (SPUR) 

 
 
 
 
 

Service Provider License Agreement 

• Opzet van het contract en SPLA distributiekanaal 

• SPLA Agreement karakteristieken 

• Voorwaarden voor outsourcing 

• Controle op naleving (compliance) 

• License Mobility / License Mobility Partner voorwaarden 
 
 

 
Licenties voor de desktop 

• Windows voor de desktop 

• Office applicaties 
 
 

 
Licenties voor de infrastructuur 

• Windows Server 

• Office Servers (Exchange, SharePoint, Skype for Business) 
 
 

 
Cloud Solution Provider programma 

• Opzet van het contract en CSP distributiekanaal 

• Shared activated software op gedeelde hardware (Qualified 
Multitenant Hosting Addendum voorwaarden) 

o Microsoft 365 Apps 
o Windows 11 

 
 

 
Microsoft Azure 

• Azure Services 

• Azure voor Service Providers 

• Server Subscriptions voor Azure 

• Azure Hybrid Benefits 

• Azure Dedicated Host en Azure Stack 
 
Licenties voor Datacenter Providers 
 

Docent 
 

Deze training wordt gegeven door Peter van Uden, een ervaren en 
door Microsoft aanbevolen Microsoft Licensing Trainer. 

 

Kosten Het tarief bedraagt € 495 (Early Bird-tarief, geen annulering, tot zes 
weken voor aanvang van de training) of € 575 (regulier tarief) per 
persoon exclusief BTW. Inbegrepen zijn: 

https://www.linkedin.com/in/petervanuden/


 

• Bij klassikale training: koffie/thee/fris en lunch 

• Cursushandleiding in PDF 

• Nazorg via e-mail 
 
Cursusdata 

 
Klassikaal: dinsdag 8 februari 2022 te Amsterdam of Utrecht (exacte 
trainingslocatie wordt binnenkort bekendgemaakt). 
 

 
Aanmelden 
 

 
Aanmelden is alleen mogelijk via de website van Didactive: 
www.didactive.com.  
Door uw inschrijving is een plaats niet gegarandeerd en plaatsen 
worden toegewezen op volgorde van inschrijving. 
 

 
Annulering en 
verhindering 

 
Als een cursist onverhoopt verhinderd is mag een collega deze plaats 
zonder extra kosten innemen.  
 
Bij annulering geldt de volgende regeling voor restitutie. 

• Bij gebruik van Early Bird tarief vindt geen restitutie plaats 

• 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. 

 
Bijzonderheden • De trainingsagenda kan zonder opgaaf van reden gewijzigd 

worden wanneer gewijzigde Microsoft voorwaarden dit 
noodzakelijk maken 

• Didactive behoudt zicht het recht voor om de training niet 
door te laten gaan wanneer er onvoldoende inschrijvingen 
zijn, waarna wij u het cursusgeld volledig zullen restitueren 

 

Meest recente wijziging: 11 november 2021 

http://www.didactive.com/

