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Microsoft en Partner Licentietraining (MPLT) (voorheen 70-705 examen 

voorbereidingstraining) 
 

Doelgroep  Licentiespecialisten / Commercial Executives, (pre)sales consultants, 
account managers en verkoopbinnendienstmedewerkers van 
Microsoft en Microsoft partners, met name Licensing Solution 
Providers en Cloud Solution Providers. Eindgebruikers worden 
verwezen naar het Microsoft Enterprise Licensing Seminar. 
 

 
Doelstellingen 

 
Microsoft heeft het Microsoft Certified Professional (MCP) examen 
70-705 “Designing and Providing Licensing Solutions to Large 
Organizations” per 31 januari 2021 afgeschaft. Echter, de kennis blijft 
benodigd om klanten juist te kunnen adviseren. Na het volgen van 
deze training ben jij in staat om jouw klanten juist en slim te adviseren 
over contracten, productlicenties en cloud abonnementen. 
 
Ook commerciële aspecten worden belicht zoals de positionering van 
Software Assurance, Commercial Licensing programma’s en 
licentieoplossingen voor on-premises, hybride en cloud scenario’s. De 
training wordt afgesloten met een (optionele) test om jouw opgedane 
kennis te testen. 
 

 
Formaat van de training 

 
Deze training wordt klassikaal on-site in Nederland gegeven We 
starten dagelijks om 09:00 uur (inloop met koffie en thee om 08:30) 
en eindigen dagelijks rondom 16:30 uur. Voor een lunch wordt 
gezorgd. Kijk op de website www.didactive.com/training voor actuele 
data en locaties. 
 
De training wordt in het Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is 
net als de optionele toets aan het einde van de derde trainingsdag 
Engelstalig. Deze training wordt ook in het Engels gegeven. Zie 
www.didactive.com/en voor actuele data. 
 

 
Vereiste voorkennis 

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

  

http://www.didactive.com/training
http://www.didactive.com/en
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Agenda 

 
Introductie 

• Juridische basis van software en licenties 

• Licentietypen 

• Licentie (her)toewijzing (inclusief Azure Hybrid Benefits, 
Flexible Virtualization benefit, License Mobility) en transfers 

• Gebruik van de Product Terms en Online Services Terms (OST) 
 

 
 
 
 

Client Licensing 

• Licenties voor Windows 11 en Windows Virtual Desktop 
Access (VDA) 

• Licenties voor de Office, Project en Visio desktopapplicaties  

• Visual Studio voor ontwikkel- en testomgevingen 
 
 

 
Server Licensing 

• Windows Server  

• System Center  

• Core Infrastructure Server (CIS) Suite 

• Exchange Server  

• SharePoint Server  

• SQL Server  

• Core CAL en ECAL Suite 
 
 

 
Online Services 

• Tenants 

• Microsoft Azure (VMs, SQL on Azure, Azure Virtual Desktop, 
Gereserveerde instanties, Azure Savings Plan, Prepayments en 
meer) 

• Gebruik van Add-on en From SA-abonnementen 

• Office 365 

• Windows 365 

• Microsoft security solutions 

• Microsoft Power Platform 

• Enterprise Mobility + Security (EMS) 

• Microsoft 365 
 
 

 
Inleiding Commercial Licensing 

• Overzicht van Microsoft Commercial Licensing programma’s 

• Software Assurance (SA) 

• Cloud Solution Provider programma (CSP) 
 
 

 
Commercial Licensing voor grote organisaties 

• Microsoft Business Services Agreement (MBSA) 

• Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) 

• Enterprise Agreement (EA) en Enterprise Agreement 
Subscription (EAS) 

• Microsoft-led Microsoft Customer Agreement 

• Server and Cloud Enrollment (SCE) 

• Open Value (OV) en Open Value Subscription (OVS)(gericht op 
MKB) 
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Docent 
 

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

 

Kosten Het tarief bedraagt € 935 (Early Bird-tarief, geen annulering, tot zes 
weken voor aanvang van de training) of € 1.165 (regulier tarief) per 
persoon exclusief BTW. Inbegrepen zijn: 

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

• Cursushandleiding in PDF 

• Nazorg via e-mail 

• 2 jaar gratis abonnement op de Microsoft Licensing Update 
 

 
Cursusdata 

 
Voor date en locatie zie website www.didactive.com/training. 
 

 
Aanmelden 
 

 
Aanmelden is alleen mogelijk via de website van Didactive: 
www.didactive.com.  
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. 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 licentievoorwaarden 
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, 22 november 2022 

https://www.linkedin.com/in/petervanuden/
http://www.didactive.com/training
http://www.didactive.com/

