
Muutos on osa Microsoftin laajempaa suunnitel-
maa, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa ja yhtenäis-
tää heidän sopimusmallejaan ja minimoida lisenssi-
hankintojen monimutkaisuutta. 

Tammikuun 2022 alussa Microsoftin CSP New 

Commerce -ohjelmaan siirtyvät aiemmin lisätyn 
Azuren lisäksi myös Microsoft 365, Dynamics 365 
ja Power Platform -tuotteet. 

Toimi oikein ja säästä 
selvää rahaa

   atea.fi 

Microsoftin 
CSP-lisensointimalli 
muuttuu



Peruutuskäytännön  

muutos. Tulevassa mallissa 
tilauksen voi perua 72 tuntia 
tilauksesta.

Tilausmallin muutos. 

12 kk tilausmallin rinnalle  
tulee uusi kuukausitilaus-
vaihtoehto.

Uudistuksia tilausten hallintaan,  

mm. tuotteiden päivitysmahdollisuus  
sekä etukäteen ajastettavat tilaus-
muutokset sopimuskauden uusintaan.

Muutoksia hinnoitteluun. 
12 ja 36 kk tilausjaksot ovat 
edullisempia kuin 1 kk tilaus, 
jossa hinnat 20 % kalliimmat.

Mitä muutoksia uusi CSP-malli tuo yrityksellesi? Muista ainakin nämä

Muutoksen aikataulu - 3 tärkeää ajankohtaa 2022

Uusi CSP New Commerce -malli tulee saataville 
tammikuun alusta* nykyisen tilausmallin rinnalle.

Tammikuu 2022 Maaliskuu 2022 Heinäkuu 2022

Heinäkuusta alkaen* myös olemassa olevien tilausten 
jatkamiset tehdään CSP New Commerce -mallilla.

Kaikkien uudet lisenssitilaukset tehdään 
uudella mallilla 10. maaliskuuta alkaen*.
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1 Toimi suunnitelmallisesti! Käytön ennakoitu 
kehittäminen tuo säästöjä lisenssikustannuksissa. 

2 Huomioi oikea tilauskesto oikeille tuotteille ja 
muista tulevatkin hankinnat. 

3 Helpota hankintaa siirtämällä saman mittaiset 
tilausjaksot samaan sykliin – ajasta tarvittavat 
muutokset etukäteen. 

4 Valitse tilauksen automaattinen uusiutuminen, 
niin varmistat palveluiden jatkuvuuden. 

5 Ota Atean laatima lisenssitiekartta avuksesi ja 
hyödynnä uutta CSP-ohjelmaa optimaalisesti. 

Näillä vinkeillä onnistut

Microsoft on ilmoittanut hinnan- 

korotuksista maaliskuun 2022 alusta. 

Tilatessasi 31.3.2022 mennessä voit saada  

12 kk tilauksille 5 % alennuksen.
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Toimi helmikuun 2022 loppuun mennessä, niin voit säästää rahaa

Miten Atean optimointipalvelu toimii? Hyödyllinen Atea Cloud Portal 
maksutta käyttöösi!

Atean sertifioidut Microsoft-asiantuntijat auttavat yritystäsi siirtymään CSP New Commerce -hankintamalliin sitä varten räätälöidyllä optimointipalvelulla.  

• Kartoitamme Microsoft-pilvilisenssiesi nykytilanteen  
ja teemme lisenssisuositukset jatkoa varten. 

• Varmistamme liiketoimintasi tarpeisiin soveltuvan  
siirtymän uuteen CSP New Commerce -malliin.

• Annamme suositukset ja hintavertailun Microsoft- 
lisenssiomaisuuden kehittämiseksi organisaatiosi 
it-suunnitelmat huomioiden. 

• Atea Cloud Portalin saat käyttöösi Atean ohjelmistotiimin 
opastamana. 

• Hallinnoit tilauksiasi, raporttejasi ja laskujasi reaaliaikaisesti.

• Teet hankintoja mistä ja milloin vain.   

Tarjoamme lisenssien optimointi-

palvelun veloituksetta Atean 

uusille asiakkaille CSP-sopimusten 

siirtyessä Atealle.

Ota yhteyttä Atean ohjelmistotiimin ammattilaisiin 
softaryhma@atea.fi niin kerromme lisää.




