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Microsoft® erbjuder enkla och flexibla 
licenslösningar för utbildningssektorn 
och tillhandahåller ett flertal Academic 
Volume Licensing-program som 
medför lägre kostnader i samband 
med förvärv, uppgradering, hantering 
och underhåll.

Den här guiden inkluderar information 
om hur de olika Academic Volume 
Licensing-programmen fungerar, vem 
de riktar sig till och vilka fördelar de 
medför.



School Agreement 
Subscription

Campus Agreement 
Subscription

Academic Select 
Agreement

Academic Open 
Licence

Stycklicens i kartong 
(Full Packaged Product)

Ingångsnivå 50 enheter 300 enheter 250 datorer 5 licenser –

Avtalstid 1 eller 3 år 1 eller 3 år 3 år 2 år –

Betalningsmetod Varje år Varje år Engångsbetalning Engångsbetalning Engångsbetalning

Software Assurance Ingår Ingår Valfritt Valfritt Ingår inte

Har jag rätt 
att använda 
programvaran när 
avtalstiden löpt ut?

Nej, såvida du inte 
förnyar eller ”köper ut” 
licenserna.

Nej, såvida du inte 
förnyar eller ”köper ut” 
licenserna.

Ja Ja   
   
   
   

Ja

Köpställe Från en Microsoft-AER 
eller -LAR

Från en Microsoft-LAR Från en Microsoft-LAR Från en Microsoft-AER 
eller -LAR

Från en återförsäljare, via 
e-postbeställning eller från en 
Microsoft-AER eller -LAR

Inledning

Inköp, licensiering och löpande hantering av programvara blir allt viktigare för 
utbildningsinstitutioner, och kan medföra stora utmaningar. Den här guiden är ett 
enkelt referensverktyg som ger svar på dina frågor om olika licensalternativ så att 
du lättare kan välja det som passar dig bäst.

Vad är en programvarulicens?

1.  Stycklicens i kartong (Full Packaged Product): köps direkt i butik, 
antingen via en återförsäljare, via en e-postbeställning eller 
från en AER (Authorised Education Reseller) eller LAR (Large 
Account Reseller). Du får en kopia av licensen, ett så kallat 
EULA-avtal (End User License Agreement), jämte de villkor 
som reglerar användningen av produkten, samt CD:n med 
installationsprogram och anvisningar.

2.  OEM-licens: en OEM (Original Equipment Manufacturer) 
bygger datorer med redan förinstallerad programvara. När du 
köper en ny dator från en OEM-tillverkare får du en licens. Det 
är emellertid inte samma licens som Full Packaged Product-
versionen. Den här licensen har ett antal begränsningar. Till 
exempel har du inte tillgång till kostnadsfri support, och du kan 
inte heller flytta programvaran från en dator till en annan.

3.  Volymlicensprogram (Volume Licensing): du kan erhålla rabatt 
om du köper ett större antal licenser. Det finns två typer av 
Academic Volume Licensing:

 –  Varaktig licens – om en kund köper den här typen av licens 
via Academic Select eller Academic Open har kunden rätt 
att använda den aktuella versionen av produkten under 
obegränsad tid, d.v.s. för all framtid. 

 –  Icke varaktig licens – om en kund köper den här typen av licens 
via School Agreement Subscription eller Campus Agreement 
Subscription har kunden endast rätt att använda programvaran 
under avtalets giltighetstid. När avtalet upphör att gälla, 
upphör även kundens rätt att använda produkten.

Fullständig information om hur du skaffar det licensprogram som 
passar personal och elever på din skola, högskola eller universitet 
finns i avsnitten om respektive licenstyp.

Översikt över de tillgängliga licenstyperna för utbildningsinstitutioner:

Lämpar sig för

Förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor 
som vill standardisera 
programvaru -
platt formen inom 
institutionen.

Högskolor och  
 universitet som vill 
standardisera 
programvaru-
plattformen inom 
institutionen.

Större utbildnings-
institutioner som vill 
köpa ett stort antal 
eviga licenser.

Mindre utbildnings-
institutioner med två 
eller flera datorer som 
behöver ett flexibelt 
och enkelt alternativ 
med eviga licenser.

Organisationer som 
vill köpa en eller två 
licenser.



Riktlinjer för behörighet

Vem har rätt att teckna utbildningslicenser inom EMEA (Europa, 
Mellanöstern och Afrika)? Följande personer och institutioner definieras 
som kvalificerade utbildningsanvändare och har rätt att förvärva Microsofts 
Academic Edition-produkter (förkortas AE) i angivna licensprogram.

.

(i) En akademisk eller yrkesinriktad institution som godkänts av tillämplig statlig tillsynsmyndighet i det 
land där Utbildningsinstitutionen har sitt huvudkontor.

KVALIFICERADE UTBILDNINGSANVÄNDARE:

AE Full Packaged Product
Academic Open 
Academic Select 
School Agreement (endast området för grundskole 
eller gymnasieutbildning) 
Campus Agreement (endast området för högre 
utbildning)
 

A Utbildningsinstitution 

(ii) En utan vinstintresse, heltidsundervisande, icke akademisk och/eller icke statligt erkänd institution/
organisation. 

AE Full Packaged Product 
Academic Open 
Academic Select

B Administrationskontor för utbildningsinstitution 

 Lokalt, regionalt eller nationellt administrationskontor för en eller flera av de Utbildningsinstitutioner 
som beskrivs i A (i) ovan.

AE Full Packaged Product 
Academic Open 
Academic Select 
School Agreement (området för grundskole- eller 
gymnasieutbildning) Campus Agreement (endast 
området för högre utbildning)

 Hel- och deltidsarbetande fakultetspersonal och till fakulteten hörande personal tillhörande en 
Utbildningsinstitution definierad i punkt A (i) ovan.  

AE Full Packaged Product 
Academic Student Select

 

C Fakultet och därtill hörande personal

D Studenter

 Hel- och deltidsinskrivna studenter/elever vid en Utbildningsinstitution som denna definieras i punkt A (i) 
och heltidsinskrivna studenter/elever vid en Utbildningsinstitution som denna definieras i punkt A (ii). 

AE Full Packaged Product 
Academic Student Select

 
E Allmänt bibliotek 

 Ett allmänt bibliotek som tillhandahåller avgiftsfria allmänna bibliotekstjänster till alla invånare i viss 
kommun, visst distrikt eller viss region. 

AE Full Packaged Product
Academic Open 
Academic Select

F Allmänna museer 

 Ett allmänt museum organiserat på permanent basis i huvudsak för utbildningsändamål eller 
estetiska ändamål och som använder sig av yrkesutbildad personal och regelbundet ställer ut 
föremål för allmänheten.

AE Full Packaged Product
Academic Open
Academic Select

 
G Välgörenhetsorganisationer 

 En välgörenhetsorganisation med verksamhet som inte är vinstdrivande och vars syfte är 
 i) fattigdomsbekämpning, ii) främjande av utbildning, iii) främjande av sociala och samhälleliga 

villkor, iv) främjande av kultur, eller v) främjande av miljön.

AE Full Packaged Product
Academic Open
Academic Select

TILLGÄNGLIGA PROGRAM:

Särskild notering avseende sjukhus, vårdcentraler och forskningslaboratorier:

Sjukhus, vårdcentraler och forskningslaboratorier är inte kvalificerade att förvärva AE-produktlicenser såvida de inte är helägda och drivs av en kvalificerad 
utbildningsinstitution enligt definitionen i punkten A (i) och B ovan. Med helägt och drivet skall förstås att utbildningsinstitutionen är den enda ägaren av sjukhuset, 
vårdcentralen eller forskningslaboratoriet och det enda organ som utövar kontroll över institutionens dagliga verksamhet. Notera att sjukhus, vårdcentraler och 
forskningslaboratorier inte är kvalificerade att köpa ”School Agreement” och inte heller är kvalificerade att inkluderas så som en del av en utbildningsinstitutions ”School 
Agreement” även om de är helägda och drivs av en utbildningsinstitution. 



Basoperativsystem

Observera att Academic Volume License Agreement aldrig omfattar den första 
fullständiga licensen för operativsystemet Microsoft Windows. De täcker endast 
uppgraderingslicenser som är avsedda att uppgradera tidigare införskaffade 
fullständiga Windows-licenser. 

Academic Volume License Agreement = endast Windows-uppgradering

Inköp av fullständiga Windows-licenser – bra att veta 
Det finns inga ”utbildningsversioner” av ett fullständigt Windows-operativsystem. Det finns bara två sätt att erhålla en fullständig licens 
för operativsystemet Windows. Av de två alternativen nedan är det andra avsevärt mycket dyrare:

1. Köp en ny dator med en förinstallerad OEM/System Builder-version av Windows-programvaran som basoperativsystem.
2.  Köp en kartongförpackad stycklicens (Full Packaged Product) via en återförsäljare. Det här basoperativsystemet köps separat från 

maskinvaran.

Observera att det inte går att flytta OEM-programvara från en dator till en annan även om det datorsystem som programvaran 
ursprungligen installerades på inte längre används. OEM-versioner av operativsystemet kan endast finnas på den dator som de först 
installerades på.

Det är inte heller tillåtet att använda Academic Volume License-media som första Microsoft Windows-programvara på en ny 
dator eftersom endast uppgraderingsversionen av en Windows-licens är tillgänglig via volymlicensprogrammen (t.ex. Academic-
licensalternativen som beskrivs i den här guiden). Användarna måste ha det underliggande operativsystemet installerat på datorn innan 
de kan installera uppgraderingslicensen.

Kvalificerande underliggande licenser  
Information om vilka operativsystemlicenser som accepteras som baslicenser för uppgraderingen finns i produktlistan för Microsofts 
volymlicensprogram: www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx



Fördelar  
• Betala en årlig avgift.

• Högt mervärde. Genom att standardisera produktplattformen 
kan du minska den totala kostnaden för programvaruinnehav, 
samtidigt som produktiviteten och tillgången till ny teknik ökar.

• Ägna mindre tid åt administrativa åtgärder genom att bara 
sköta licensfrågor en gång om året, i stället för vid flera olika 
tillfällen. 

• Kör de senaste programvaruversionerna.

• Software Assurance ingår som standard. 

• Hög flexibilitet. Om antalet datorer eller användare ökar 
(under förutsättning att antalet räknas och aktualiseras varje 
år), har du full täckning under hela licensperioden. 

• Möjlighet att licensiera elever.

Så här fungerar det
Med Microsoft School Subscription får du tillgång till ett urval av 
den licenserade programvaran, inklusive alla uppgraderingar som 
ges ut under avtalets giltighetstid, oavsett om det är 12 eller 36 
månader (beroende på vilken prenumerationsperiod du väljer). 
I bägge fallen tillämpas fast prissättning för hela avtalsperioden, 
från det datum då en produkt beställs. När prenumerationen går 
ut kan du välja något av följande alternativ: 

• Förnya prenumerationen.

• Säga upp School Subscription – avinstallera programvaran.

• Säga upp School Subscription – köpa programvara under 
Select eller Open.

• Säga upp School Subscription – köpa ut programvaran.

Krav och förutsättningar
School Subscription förutsätter att du har minst 50 enheter. 
Prenumerationen baseras på följande beräkning: antalet 
behöriga datorer på institutionen multipliceras med antalet 
program- eller systemprodukter, plus antalet beställda 
servrar multiplicerat med tillämpligt antal serverenheter per 
serverprodukt.

Studentalternativ  
Skolor med en School Subscription kan också licensiera 
studenter för användning av utvalda produkter på en privatägd 
dator eller på en dator som ägs av institutionen och som lånats 
ut till en student under skolåret. Det här alternativet förutsätter 
att skolan har minst 100 enheter (förutom de minimikrav som 
ställs på skolan). Skolan kan välja att licensiera några eller 
samtliga studenter. 

Vad är en behörig dator? 
Behöriga datorer omfattar alla Pentium II-datorer, iMac G3-
datorer eller likvärdiga alternativt bättre datorer*. De omfattar 
även eventuella ytterligare datorer på institutionen som 
programvaran ska köras på. 

Microsoft School Agreement Subscription

Microsoft® School Agreement Subscription är ett årligt, prenumerationsbaserat 
licensprogram som har utformats specifikt för att tillgodose förskolornas, grund-
skolornas och gymnasieskolornas unika behov. Programmet är enkelt, flexibelt och 
gör det möjligt för skolan att ha modern teknik, även med en begränsad budget.

*Inkluderar datorer med liknande processorer, t.ex. Intel Celeron och AMD Athalon.



Priser  
För att beräkna den årliga kostnaden för licenserna multipliceras 
kostnaden för varje enskild produkt med antalet nödvändiga 
datorer eller serverprodukter (eller multiplicerat med tre om 
du har valt en treårig prenumeration). Detsamma gäller för 
studentalternativet.

Det finns två prisnivåer:

1. Nivå A tillämpas om institutionen har upp till 2 499 datorer.

 Exempel 1: 50 Datorer x 1 program- eller systemprodukt =  
50 enheter.

 Exempel 2: 10 Datorer x 5 program- eller systemprodukter = 
50 enheter.

2. Nivå B tillämpas om institutionen har 2 500 datorer eller fler.

Prenumerationsperiod
Microsoft School Agreement kan tecknas för ett eller tre år. Om 
du tecknar ett treårigt avtal måste du vid varje årsdag aktualisera 
antalet behöriga datorer och lägga en order så att eventuella 
tillkomna datorer och produkter täcks av avtalet under följande 
år. Du kan också lägga till fler produkter om du vill. 

Software Assurance 
Microsoft Software Assurance är ett omfattande serviceprogram 
som gör det lättare att övervaka tekniska strategier, förbättra IT-
personalens kompetens, minska supportkostnaderna och effektivt 
planera för nya programdistributioner. Software Assurance 
ingår som standard i alla licenser under School Agreement. Mer 
information om fördelarna och aktivering finns på:

www.microsoft.com/sverige/license/sa/default.mspx

MSDN Academic Alliance High 
School-medlemskap 
För varje Microsoft School Agreement-prenumeration 
tillhandahåller Microsoft ett kompletterande medlemskap 
i MSDN® Academic Alliance High School. Observera att 
MSDN-programvarulicenserna har vissa begränsningar 
som inte School Agreement-licenserna har. Exempelvis får 
programvaran endast användas för akademiska och ideella 
ändamål, och får inte användas för att köra institutionens eller 
skoldistriktets infrastruktur. Fullständig information, inklusive 
användarrättigheter, begränsningar och produkter som ingår 
finns på:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic/default.aspx

Vilka produkter kan jag välja?  
Information om produkttillgänglighet finns i produktlistan för 
Microsofts volymlicensprogram på:

www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

Så här köper du  
Du kan köpa School Agreement Subscription-licenser via en 
AER (Authorised Education Reseller) eller LAR (Education Large 
Account Reseller). En fullständig lista finns här: 

www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx

Microsoft School Agreement Subscription



Fördelar 
• Betala en årlig avgift.

• Högt mervärde. Genom en standardiserad produktplattform 
kan du minska den totala kostnaden för programvaruinnehav, 
samtidigt som du ökar produktiviteten och tillgången till ny 
teknik. 

• Lätt att hantera – räkna personer i stället för datorer. 

• Kör de senaste programvaruversionerna.

• Software Assurance ingår som standard. 

• Hög flexibilitet. Om antalet datorer eller användare ökar 
(under förutsättning att antalet räknas och aktualiseras varje 
år), har du full täckning under hela licensperioden. 

• Möjlighet att licensiera studenter. 

Så här fungerar det 
Med Microsoft Campus Subscription får du tillgång till ett urval 
av licensierad programvara, inklusive alla uppgraderingar som 
ges ut under avtalets giltighetstid, oavsett om det är 12 eller 36 
månader (beroende på vilken prenumerationsperiod du väljer). 
I bägge fallen tillämpas fast prissättning för hela avtalsperioden, 
från det datum då en produkt beställs. När prenumerationen går 
ut kan du välja något av följande alternativ: 

• Förnya prenumerationen. 

• Säga upp Campus Subscription – avinstallera programvaran. 

• Säga upp Campus Subscription – köpa programvara under 
Select.

• Säga upp Campus Subscription – köpa ut programvaran. 

Krav och förutsättningar 
Campus Subscription förutsätter att du beställer minst 300 en-
heter. Prenumerationen baseras på följande beräkning: antalet 
anställda omräknat till heltidstjänster (baserat på antalet an-
ställda som arbetar minst 200 timmar per år) multipliceras med 
antalet program- eller systemprodukter, plus antalet beställda 
servrar multiplicerat med tillämpligt antal serverenheter per 
serverprodukt. Olika institutioner inom högskolan/ universitetet 
kan kombineras för att nå miniminivån. Om andra institutioner 
vill ansluta sig till avtalet i efterhand måste de teckna ett eget 
Campus Subscription eller vänta tills den 12 månader långa 
prenumerationstiden är slut och då teckna en gemensam pre-
numeration.

Studentalternativet 
Institutioner med en gällande Campus Subscription kan också 
licensiera studenter för användning av utvalda produkter på en 
privatägd dator eller på en dator som ägs av institutionen och 
som lånats ut till en student under studietiden. Det här alterna-
tivet förutsätter att institutionen har minst 300 enheter (förutom 
de minimikrav som ställs på institutionen). Institutionen kan välja 
att licensiera några eller samtliga studenter.

Microsoft Campus Agreement Subscription

Microsoft® Campus Agreement Subscription är ett årligt, prenumerationsbaserat 
licensprogram som utformats för högskolor, universitet och andra institutioner för 
högre utbildning som vill standardisera sin programvaruplattform. Det är en enkel 
och flexibel lösning som låter dig räkna personer i stället för datorer, vilket gör 
det lättare att licensiera och distribuera programvara med stora besparingar.



Priser 
Det finns två prisnivåer:

1. Nivå A tillämpas om institutionen har mellan 300 enheter och 
upp till motsvarande 2 999 heltidsanställda.

 Exempel 1: 100 heltidsanställda x 3 program- eller 
systemprodukter = 300 enheter.

 Exempel 2: 300 heltidsanställda x 1 program- eller 
systemprodukt = 300 enheter. 

2. Nivå B tillämpas om institutionen har motsvarande 3 000 
heltidsanställda eller mer.

Prenumerationsperiod
Microsoft Campus Agreement kan tecknas för ett eller tre år. Om 
du tecknar ett treårigt avtal måste du vid varje årsdag aktualisera 
antalet heltidsanställda och lägga en order så att institutionens 
personal och produkter täcks av avtalet följande år. Du kan 
också lägga till fler produkter om du vill. 

Software Assurance 
Microsoft Software Assurance är ett omfattande serviceprogram 
som gör det lättare att övervaka tekniska strategier, förbättra IT-
personalens kompetens, minska supportkostnaderna och effek-
tivt planera för nya programdistributioner. Software Assurance 
ingår som standard i alla licenser under Campus Agreement. 
Mer information om fördelarna och aktivering finns på:

www.microsoft.com/sverige/license/sa/default.mspx 

MSDN Academic Alliance-medlemskap
För varje Microsoft Campus Agreement-prenumeration tillhan-
dahåller Microsoft ett kompletterande medlemskap i MSDN® 
Academic Alliance-programmet (MSDNAA). Observera att 
MSDN-programvarulicenserna har vissa begränsningar som inte 
Campus Agreement-licenserna har. Exempelvis får programvaran 
endast användas för akademiska och ideella ändamål, och får 
inte användas för avdelningens eller institutionens infrastruktur. 
Fullständig information, inklusive användarrättigheter, begräns-
ningar och produkter som ingår finns på: 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic/default.aspx

Vilka produkter kan jag välja? 
Information om produkttillgänglighet finns i produktlistan för 
Microsofts volymlicensprogram på:

www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

Så här köper du
Du kan köpa Campus Agreement Subscription-licenser från en LAR 
(Education Large Account Reseller). En fullständig lista finns här:  

www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx

Microsoft Campus Agreement Subscription



Fördelar
• Minska den totala kostnaden för programvaruinnehav. 

• Flexibelt – lägg till licenser när du vill. 

• Håll reda på vilka programvarulicenser som införskaffas.

• Rätt att köra programvaran på obestämd tid eftersom det är 
en evig licens.

• Enkelt att uppfylla krav och bestämmelser.

• Möjlighet att inkludera Software Assurance.

• Möjlighet att licensiera studenter. 

Så här fungerar det
Microsoft® Academic Select Licence Agreement ger direkt 
tillgång till Microsofts programvara. När du tecknar Academic 
Select-avtalet får du kompletterande CD-skivor med alla 
Microsoft-produkter som är tillgängliga i programmet för den 
eller de produktgrupper som du har valt i avtalet. Produkterna 
är indelade i tre huvudgrupper: program, system och servrar. 
Så fort du har tecknat avtalet kan du reproducera och använda 
produkterna, så att du alltid har tillgång till programvaran, 
förutsatt att du lägger en order för alla kopior som installeras 
under månaden. 

Krav och förutsättningar
Academic Select Licence Agreement förutsätter att du har minst 
250 datorer. 

Priser 
Minimikravet under den treåriga avtalstiden (för alla produkter 
som du tecknat dig för och som omfattas av avtalet) är 1 500 
poäng per grupp, där varje produkt erhåller ett poängvärde 
som sedan summeras i varje grupp. Handböcker och dokumen-
tation kan köpas separat. 

Software Assurance 
Microsoft Software Assurance är ett omfattande serviceprogram 
som gör det lättare att övervaka tekniska strategier, förbättra 
IT-personalens kompetens, minska supportkostnaderna och 
effektivt planera för nya programdistributioner. Du kan välja att 
teckna dig för Microsoft Software Assurance i Select-avtalet, 
antingen för enskilda produkter eller inte alls. Mer information 
om fördelarna och aktivering finns på:

www.microsoft.com/sverige/license/sa/default.mspx

Student Select 
Med Student Select kan skolor och institutioner för högre 
utbildning tillhandahålla eviga licenser till Select-priser för ett 
flertal olika Microsoft-produkter till sina studenter, lärare och 
personal. Det måste finnas ett Select-huvudavtal (för institutio-
nen) och licenserna kan beställas i multiplar om 10. Kunden bör 
räkna med att beställa minst 750 poäng i de olika produktgrup-
perna under avtalet. Licenser som införskaffas under ett Student 
Select-underavtal räknas inte in i minimikravet på 1 500 poäng 
(per grupp) som specificeras i institutionens huvudavtal. 

Så här köper du
Academic Select Licence Agreement kan bara köpas från en LAR 
(Education Large Account Reseller). En fullständig lista finns här: 

www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx

Microsoft Academic Select Agreement

Det här eviga licensprogrammet passar kvalificerade institutioner med 250 eller 
fler datorer. Med det här treåriga licensalternativet kan du utnyttja fördelarna 
med volymbaserad prissättning inom hela organisationen. Du tecknar bara ett 
avtal och får sedan en bekräftelse för de licenser som du skaffar varje månad.



Fördelar 
• Enkelt och flexibelt – lägg till fler licenser under den tvååriga 

avtalsperioden.

• Minska kostnaderna – erhåll samma rabatter under hela 
avtalstiden som för den ursprungliga ordern.

• Stora rabatter jämfört med priset i handeln. 

• Låg ingångsnivå – de flesta kunder uppfyller minimikraven.

• Rätt att köra programvaran på obestämd tid eftersom det är 
en evig licens. 

• Enkelt att uppfylla krav och bestämmelser.

• Möjlighet att inkludera Software Assurance.

Så här fungerar det 
Kunden accepterar bestämmelserna och villkoren online innan 
han eller hon aktiverar de produkter som ska täckas av Aca-
demic Open-licensen. Eftersom inget mediepaket tillhandahålls 
bör det köpas för alla licensierade produkter. När den tvååriga 
avtalstiden löper ut har kunden rätt att fortsätta använda 
programvarulicensen och kan förnya sitt Software Assurance-
medlemskap vid behov. 

Krav och förutsättningar
Academic Open Licence förutsätter att du beställer minst fem 
licenser. 

Software Assurance 
Microsoft Software Assurance är ett omfattande serviceprogram 
som gör det lättare att övervaka tekniska strategier, förbättra 
IT-personalens kompetens, minska supportkostnaderna och 
effektivt planera för nya programdistributioner. Du kan välja att 
teckna dig för Microsoft Software Assurance i Open-avtalet, 
antingen för enskilda produkter eller inte alls. Mer information 
om fördelarna och aktivering finns på:

www.microsoft.com/sverige/license/sa/default.mspx

Så här köper du
Du kan köpa Open Licensing-programmet via en AER (Author-
ised Education Reseller) eller LAR (Education Large Account 
Reseller). En fullständig lista finns här: 

www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx

Microsoft Academic Open Licence

Det här eviga licensprogrammet passar små kvalificerade organisationer med 
två datorer eller fler, som vill få tillgång till de rabatter som erhålls vid köp 
av flera licenser. Microsoft® Academic Open Licence ger dig rätt att kopiera 
Microsoft-programprodukter för licenser som omfattas av avtalet.



Microsoft® School Agreement 
Subscription – studentalternativ 
Skolor med en gällande School Subscription kan licensiera stu-
denter för användning av utvalda produkter på en privatägd da-
tor eller på en dator som ägs av institutionen och som lånats ut 
till en student under skolåret. Alternativet förutsätter minst 100 
enheter och skolan kan välja att licensiera några eller samtliga 
studenter. 

Så här fungerar det
• De produkter som omfattas av studentalternativet kan skilja 

sig från School Subscription-huvudavtalet.

• Licenserna som tecknas för en student är begränsade till 
studentens exklusiva användning.

• En gång om året räknas antalet studenter för vilka licenser har 
införskaffats, varefter en årlig beställning görs. På samma sätt 
som med antalet datorer på skolan, kan antalet licenser som 
studentalternativet tecknas för inte minska i tilläggsorder.

• När en student tar examen erhåller han eller hon en 
kostnadsfri evig licens. När avtalet går ut kan studenten 
välja att köpa ut programvaran på samma sätt som med 
vanliga licenser, d.v.s. med minst tio licenser per produkt (för 
studenter som inte tar examen eller slutar).

Microsoft Campus Agreement 
Subscription – studentalternativ 
Institutioner med en Campus Subscription kan licensiera stu-
denter för användning av utvalda produkter på en privatägd 
dator eller på en dator som ägs av institutionen och som lånats 
ut till en student under skolåret. Alternativet förutsätter minst 
300 enheter och institutionen kan välja att licensiera några eller 
samtliga studenter.

Så här fungerar det
• De produkter som omfattas av studentalternativet kan skilja 

sig från Campus Subscription-huvudavtalet.

• Licenserna som tecknas för en student är begränsade till 
studentens exklusiva användning.

• En gång om året räknas antalet studenter för vilka licenser har 
införskaffats, varefter en årlig beställning görs. På samma sätt 
som med antalet heltidsanställda på institutionen, kan antalet 
licenser som studentalternativet tecknas för inte minska i 
tilläggsorder.

• När en student tar examen erhåller han eller hon en 
kostnadsfri evig licens. När avtalet går ut kan studenten 
välja att köpa ut programvaran på samma sätt som med 
vanliga licenser, d.v.s. med minst tio licenser per produkt (för 
studenter som inte tar examen eller slutar).

Student Select Licence Agreement
Med Student Select kan skolor och institutioner för högre 
utbildning tillhandahålla eviga licenser till Select-priser för ett 
flertal olika Microsoft-produkter till sina studenter och lärare 
och till sin personal. Det måste finnas ett Select-huvudavtal (för 
institutionen) och licenserna kan beställas i multiplar om 10. 
Kunden bör räkna med att beställa minst 750 poäng i de olika 
produktgrupperna under avtalet. Licenser som införskaffas 
under Student Select-avtalet räknas inte in i minimikravet på 
1 500 poäng (per grupp) som anges i institutionens huvudavtal. 
Observera att Software Assurance inte är tillgängligt för Student 
Select-licenser.

Microsoft Academic Full Packaged 
Product
Microsoft Academic Full Packaged Product (FPP) är en full-
ständig version av en Microsoft-produkt som levereras med 
samma media, handböcker och licensavtal som återfinns i van-
liga återförsäljningspaket, men till rabatterat pris. Kvalificerande 
studenter kan köpa programvara under detta program.

Alternativ för studentlicenser 

Det finns flera olika licensalternativ för studenter. En del kan studenterna köpa 
själva medan andra kan införskaffas av aktuell utbildningsinstitution:

 



Fördelar 
• Ingen minsta ingångsnivå.

• En enda betalning så att du slipper oväntade kostnader längre 
fram. 

• Stort produktutbud att välja bland. 

• Enkelt att uppfylla krav och bestämmelser. 

Så här fungerar det 
Academic FPP förutsätter följande: 

• Bevisa att du uppfyller kraven för Academic FPP innan du 
köper paketet. 

• Skicka tillbaka registreringskortet till Microsoft när du har köpt 
paketet. 

• Kontrollera att produktförpackningen har en etikett med 
följande eller liknande text: ”Akademiskt pris – får inte 
användas i kommersiella miljöer”.

Så här köper du 
Du kan köpa Academic FPP från en AER (Microsoft Authorised 
Education Reseller), LAR (Education Large Account Reseller), via 
e-postbeställning eller i butik. En fullständig lista finns här: 

www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx

Microsoft Academic Full Packaged Product

Microsoft® Academic Stycklicens i kartong (Full Packaged Product, FPP) är en 
fullständig version av en Microsoft-produkt som levereras med samma media, 
handböcker och licensavtal som återfinns i vanliga återförsäljningspaket, men 
till rabatterat pris. Alternativet passar utmärkt för organisationer som vill köpa 
programvara i mycket små volymer och för hel- eller deltidsstuderande som är 
inskrivna på en kurs som leder till en akademisk titel som är erkänd av 
Utbildningsdepartementet.



Frågor och svar 

Basoperativsystem 

F: Om min utbildningsinstitution köper Windows-licenser under något av Academic-licensalternativen, 
innebär det att vi får licens för ett fullständigt Microsoft-operativsystem, t.ex. Windows?

S: Nej. Microsofts volymlicensavtal licensierar bara skolan eller institutionen för en uppgradering av Windows. Inget av 
Academic-licensalternativen licensierar det fullständiga Windows-operativsystemet.

F: Om min skola har en Academic-licens, kan vi i då köpa en ny ”tom” dator och använda volymlicensavtalet 
för att installera licensen för det fullständiga operativsystemet?

S: Nej. Microsofts volymlicensavtal licensierar bara skolan eller institutionen för en uppgradering av en tidigare införskaffad 
fullständig version av ett Windows-operativsystem.

F: Hur skaffar jag en licens för det fullständiga Windows-operativsystemet?

S: Antingen köper du en ny dator med förinstallerad, äkta Windows-programvara från en datortillverkare eller så köper du en 
kartongförpackad stycklicens från en detaljhandelskälla.

Juridiska överväganden

F: Vem bär ansvaret för att en utbildningsinstitution uppfyller gällande lagar och bestämmelser, och vad är 
piratkopiering?

S: Det ligger på den enskilde användarens ansvar att känna till de lagar som gäller avseende användning och kopiering av 
programvara. En av de vanligaste formerna av piratkopiering utförs av enskilda användare och institutioner som olagligt 
kopierar programvara. Den här typen av piratkopiering omfattar även:

 • Installationen av programvara på flera stationära eller bärbara datorer än vad licenserna tillåter.

 • Diskbyte mellan vänner och kollegor. 

 En annan vanlig typ av piratkopiering är förfalskad programvara med hög kvalitet, som kan vara svår att upptäcka. 
Förfalskad programvara ökar risken för virus, ger inte rätt till teknisk support, saknar garanti och är självklart inte tillåten att 
använda. 

F: Hur kan jag förvissa mig om att min institution följer alla lagar och bestämmelser? 

S: Vi rekommenderar att du köper programvaran direkt från, eller genom, en auktoriserad återförsäljare inom EMEA. En lista 
finns på https://aer.microsoft.com/aer/searchaer.aspx. Se även www.microsoft.com/emea/education/howtobuy.mspx för mer 
information

 Följande checklista gör det lättare att försäkra sig om att alla lagar och bestämmelser efterlevs:

 •  Kontrollera hur många stationära datorer, bärbara datorer och servrar som finns på institutionen och vilken typ av 
programvara som är installerad på varje dator.

 • Jämför sedan informationen med antalet giltiga programvarulicenser som institutionen äger.

 •  Åtgärda eventuella licensbrister och köp ytterligare licenser om det krävs för att institutionen ska uppfylla gällande lagar 
och bestämmelser. 

  Mer information finns på sidorna för Äkta programvara från Microsoft: www.microsoft.com/genuine/default.
aspx?displaylang=sv 

 Se även sidan för Licenshantering: http://www.microsoft.com/sverige/license/sam/default.mspx 



AER (Authorised Education 
Reseller)
För att hitta en återförsäljare, eller läsa mer om AER-
programmets ingångskrav och fördelar (för såväl 
återförsäljare som användare) gå till:

https://aer.microsoft.com/aer

CAL (Client Access Licence)
Om du har en klientåtkomstlicens, CAL, har du rätt att 
ansluta en dator till en server som kör programvara från 
Microsoft. 

Core CAL (Core Client Access 
Licence)
En klientåtkomstlicens som ger kunderna rätt att använda 
Microsoft Windows® Server, Microsoft Exchange Server, 
Microsoft SharePoint® Portal Server och Microsoft Systems 
Management Server från en enskild enhet.

Desktop Platform
Microsoft Windows Vista™, Microsoft Office Enterprise 2007 
och Core CAL. De produkter som för närvarande ingår kan 
komma att ändras. Detaljerad information finns i Microsofts 
produktlista för volymlicenser på:

www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx

Distributör
Organisation som har Microsofts tillstånd att distribuera 
Microsoft-licenser till programleverantörer (återförsäljare).

Nedgraderingsrättigheter
Rätten att köra en tidigare version av programvaran i 
stället för en annan version. Den här rätten kan utnyttjas 
oberoende av volymlicensprogram.

EULA (End User License 
Agreement)
Slutanvändaravtal. 

FPP (Full Packaged Product)
Stycklicens i kartong.

FTE (Full Time Employee)
Heltidsanställd. 

LAR (Large Account Reseller)
En återförsäljare som har tillstånd att sälja licenser via 
Academic Select, Campus Agreement och alla andra 
Academic Volume Licensing-program. 

Media
CD-skivor som används för att installera programvara.

Icke varaktig licens
Rätten att använda programvaran är begränsad till 
avtalsperioden, t.ex. Campus- och School-avtalen.

Licens per processor
Programvarulicens som är tillgänglig för vissa server-
produkter. Varje enskild processor på en server måste 
licensieras. Detta innebär att inga klientåtkomstlicenser krävs.

Varaktig licens
Rätten att använda programvaran under obegränsad tid, 
t.ex. Open och Select.

Produktgrupper
Det finns tre produktgrupper: program, system och servrar. 
Dessa används bara i samband med Open- och Select-avtalen.

Förinstallerad programvara
Programvara som redan är installerad på en ny dator när den köps.

PUR (Product Use Rights)
Produktanvändningsrättigheter. Beskriver hur produkter får 
användas på olika datorer.

Software Assurance
Ett omfattande serviceprogram som gör det lättare att 
övervaka tekniska strategier, förbättra IT-personalens 
kompetens, minska supportkostnaderna och effektivt planera 
för nya programdistributioner. Med vissa volymlicensprogram 
kan kunden välja att köpa Software Assurance med 
licenserna, medan det är en standardkomponent i alla 
prenumerationsbaserade programmodeller. Fullständig 
information finns på:

www.microsoft.com/education/softwareassurance.mspx

Uppgraderingar
Att uppgradera programvaran på datorn innebär att man 
byter till en senare programversion.

Ordlista
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