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Trin 1:  Få et overblik over dine Software Assurance fordele 

Når du læser denne guide, har du sikkert allerede stiftet bekendtskab med Software Assurance, og hvordan det 
hjælper med at sætte fart i produktiviteten i din organization. Du får adgang til de seneste Microsoft software 
udgivelser, 24x7 teknisk support, træning til brugere og tekniske personer, samt hjælp til planlægning af 
softwareinstallation.  

Denne guide tilbyder et overblik over Software Assurance og forklarer hvordan du kommer igang med anvendelsen af 
fordelene. Det samlede sted for information om Software Assurance finder du på websiden www.microsoft.dk/SA  

http://www.microsoft.dk/SA
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Tjek din organisations fordele via Volume Licensing Service Center (VLSC) 

Dine Software Assurance fordele bestemmes på baggrund af dine investeringer i Software Assurance købt via 
volumenlicens-aftalerne, såsom Enterprise eller Open Value. For at se din organisations fordele, kan du besøge 
Volume Licensing Service Center (VLSC) www.microsoft.dk/VLSC. Du skal være registreret for at anvende Volume 
Licensing Service Center websiden. 

Trin 2: Opret Software Assurance administratorer 

Inden du kan anvende dine Software Assurance fordele, skal du oprette Software Assurance administratorer på 
Volume Licensing Service Center websiden. Du er måske allerede selv administrator, men du kan også tilføje andre 
efter behov.  

De fleste Software Assurance fordele skal aktiveres på Volume Licensing Service Center websiden inden brug. Når du 
ønsker at anvende dine Software Assurance fordele, skal du gå ind på Volume Licensing Service Center (VLSC) 
websiden og aktivere de enkelte fordele i takt med, at du ønsker at gøre brug af dem.  www.microsoft.dk/VLSC  

 
Kontakt: Du kan kontakte Volume Licensing Service Center på tlf. 80 88 05 80 eller din Microsoft licensforhandler for 
hjælp til administration af dine Software Assurance fordele på Volume Licensing Service Center websiden.  

 

Trin 3: Kom godt igang med Software Assurance fordelene 

Nedenfor finder du information om, hvordan du kommer igang med anvendelsen af de enkelte fordele. De er 
opdelt i grupper med overskrifterne: Nye produkter, Deployment, Support, Træning og Specialiserede fordele. 

 

Nye produkter 

Nye produktversioner 
Få adgang til nye versioner af produktet, når de bliver tilgængelige. 

Sådan gør du: Download produkterne via Volume Licensing Service Center websiden.  

Step-up Licenser 
Du kan nøjes med at købe Step-Up licensen til en højere version af et produkt og blot betale prisforskellen.  

Sådan gør du: Kontakt din Microsoft Account Manager eller din licensforhandler for priser på Step-Up licenser. 

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 
MDOP tilbyder teknologier der hjælper dig med at administrere computere og forbedrer udrulning af applikationer. 

Sådan gør du: Kontakt din Microsoft Account Manager eller Microsoft licensforhandler for priser på MDOP.   

Windows 7 Enterprise 
Windows 7 Enterprise er kun tilgængelig for Software Assurance kunder.  Windows 7 Enterprise hjælper med at drive 
produktiviteten ved simpel computeradministration, gøre brugerne produktive og har øget sikkerhed og kontrol.  

Sådan gør du: Download Windows 7 Enterprise via Volume Licensing Service Center websiden. 

 

Deployment 

Planning Services - Planlægning af installation 
Planning Services tilbyder en struktureret planlægning af softwareinstallation.  Få hjælp af en Microsoft partner til 
planlægning af installation til Desktop (Office og Windows), SharePoint, Exchange, samt Business Value Planning 
Services (optimering af brugen af Office).  

http://www.microsoft.dk/VLSC
http://www.microsoft.dk/VLSC
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Sådan gør du: Kontakt en Microsoft partner, hos hvem du kan anvende dine Planning Services dage: 
www.microsoft.dk/SA/PSPartner 

Tip: Du kan øge antallet af Planning Services dage ved at konvertere dine IT-kursusdage i forholdet 3-til-1.  

TechNet  
TechNet giver dine IT og Helpdesk folk adgang til teknisk information, såvel som beta og endelige udgaver af produkter 
til brug i test og evaluering. Du får to forskellige TechNet fordele – et TechNet Plus Direct abonnement samt TechNet 
Chat & Newsgroup.  

Sådan gør du: Opret brugerne på Volume Licensing Service Center websiden. Derefter modtager de en e-mail med 
yderligere instruktion. 

Microsoft Office Multi-Language Pack 
Office Multi-Language Pack gør din IT afdeling i stand til at strømline installation af Office samt servicere 
medarbejdere, der anvender forskellige sprog, ved at bruge ét enkelt Office image som understøtter flere sprog. 

Sådan gør du: Få adgang til Office Multi-Language Pack via Volume Licensing Service Center websiden. 

Windows Virtual Desktop Access 
Udvid brugernes produktivitet med øget fleksibilitet i form af adgang til deres virtuelle desktop udenfor virksomheden. 
Windows Virtual Desktop Access giver brugeren adgang til sin desktop virtuelt og giver brugeren mulighed for at få 
adgang til sin desktop virtuelt fra 3. parts computere, f.eks. fra en privat computer eller internet café computer. 

Sådan gør du: Der er ikke behov for aktivering på Volume Licensing Service Center websiden for denne fordel. 

Office Roaming mulighed 
Udvid brugernes produktivitet med øget fleksibilitet i form af adgang til Office, Project og Visio udenfor virksomheden. 
Roaming brugsretten tillader brugerne fjernadgang til deres software på deres virtuelle desktop fra en 3. parts 
computer, f.eks.fra en  privat computer eller internet café computer. 

Sådan gør du: Der er ikke behov for aktivering på Volume Licensing Service Center websiden for denne fordel. 

 

Support 

24x7 Teknisk  Support 
Denne fordel tilbyder telefon og web support døgnet rundt til Microsoft desktop og server produkter.  

Sådan gør du: Med et SA Access ID fra Volume Licensing Services Center websiden går den autoriserede person til 
følgende webside for at oprette en sag: http://support.microsoft.com.  

Vigtig note: Personer der er autoriseret til at anvende denne fordel skal være oprettet på Volume Licensing Service 
Center websiden, inden de kontakter Microsoft Teknisk Support.  

  

Extended Hotfix support  
Et hotfix er en opdatering af din software, som typisk addresserer en fejl eller andre problemer du måtte have. 
Extended Hotfix fordelen løser et specifikt problem opstået for en enkelt kunde, som går udover standard produkt 
support vilkårene.  

Sådan gør du: Kontakt din Microsoft Technical Account Manager (TAM). 

 

Træning 

E-Learning – online træning 
E-Learning fordelen tilbyder hundredvis af online træningstimer til organisationen leveret via internettet eller 
intranettet for medarbejderne. 

http://www.microsoft.dk/SA/PSPartner
http://support.microsoft.com/
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Sådan gør du: Send adgangskoden fra Volume Licensing Service Center websiden til dine medarbejdere, hvorefter de 
med et Windows Live ID og adgangskoden får adgang til træningsmaterialerne via websiden  
http://business.microsoftelearning.com/activate 

Du kan se listen over tilgængelige online E-Learning kurser i Software Assurance og Volume License produkt-

kataloget www.microsoft.dk/SA/kursuskatalog – vælg SA under Program Type. 

Se demo af hvordan du kommer igang med E-Learning: www.microsoft.dk/SA/elearning/demo  

Home Use Program (HUP) 
Home Use Program giver medarbejdere adgang til den seneste version af Microsoft Office til brug på deres hjemme 
computer via download til en meget lav pris. 

Sådan gør du: aktivér fordelen på Volume Licensing Service Center websiden, hvor virksomhedens domæne-navn 
(f.eks. contoso.com) indtastes for identifikation af medarbejdere, der må anvende fordelen. Du ser en unik 10 cifret 
Programkode, som du sender til dine medarbejdere. Dine medarbejdere anvender Programkoden, når de køber 
direkte via HUP online butikken, som findes på: http://hup.microsoft.com 

 

Mulighed: Du er velkommen til at anvende HUP e-mail skabelon, banner og andre marketing materialer, når du 
kommunikerer til dine medarbejdere. Materialerne finder du her: http://marketing.microsofthup.com 

IT Kursusdage - Training Vouchers 
Få dybdegående teknisk instruktør-ledet kurser for  IT professionelle og udviklere. Du kan indløse dine kursus-dage hos 
Microsofts certificerede træningspartnere.  

Sådan gør du: Aktivér fordelen på Volume Licensing Service Center og tildel kursusdage til personen, som skal på et 
kursus. Personen modtager en e-mail, der fungerer som  en voucher-kupon, som indløses hos en træningspartner.  

Se liste over kurser, du kan anvende dine Software Assurance kursusdage til via Software Assurance og Volume 

License produkt-kataloget www.microsoft.dk/SA/kursuskatalog - vælg SA under Program Type. 

Find en Microsoft certificeret træningspartner via www.microsoft.dk/SA/kursusudbyder.  Husk at sikre dig at Software 
Assurance Vouchers feltet er valgt, når du søger. 

 

Specialiserede fordele 

Cold Backups for Disaster Recovery  
Fordelen tilbyder licenser til servere der anvendes som offline “kolde” back-up servere i tilfælde af katastrofe. 

Sådan gør du: Der er ikke behov for aktivering på Volume Licensing Service Center websiden. 

Windows Fundamentals for Legacy PCs 
Tillader muligheden for at anvende ældre computere ved en Windows-baseret operativ-system løsning.  

Sådan gør du: Download produktet via Volume Licensing Service Center websiden. 

Enterprise Source Licensing Program 
Enterprise Source Licensing Program tilbyder adgang til Microsoft Windows kildekode til intern udvikling og support. 

Sådan gør du: Aktivér fordelen på VLSC, hvor du bliver dirigeret videre til webside med yderligere detaljer. 

Opdelte betalinger 
Mulighed for opdelte betalinger for Licens+Software Assurance, således betalingerne falder på tre årlige betalinger. 

Sådan gør du: Opdelte betalinger vælges ved ordrelægning hos din Microsoft licensforhandler. 

 

For mere information besøg: www.microsoft.dk/SA 
Kontakt Volume Licensing Service Center for hjælp til aktivering af dine SA fordele: www.microsoft.dk/VLSC  

http://business.microsoftelearning.com/activate
http://www.microsoft.dk/SA/kursuskatalog
http://www.microsoft.dk/SA/elearning/demo
http://hup.microsoft.com/
http://marketing.microsofthup.com/
http://www.microsoft.dk/SA/kursuskatalog
http://www.microsoft.dk/SA/kursusudbyder
http://www.microsoft.dk/SA
http://www.microsoft.dk/VLSC

