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MSKIS 5
De digitalisering gaat verder in snel tempo, ongetwijfeld ook in jouw school. Bovendien gebruiken we alsmaar
meer toestellen, vaak zelfs verschillende toestellen per gebruiker. Microsoft evolueert mee en biedt daarom
vanaf dit schooljaar een nieuw licentiemodel ter vervanging van de bekende MSKIS-contracten. De
licentietelling voor de school is niet langer gebaseerd op het aantal toestellen, maar wel op het aantal
gebruikers (voltijdse medewerkers).

SCHOOL AGREEMENT – MICROSOFT EES
EES1 is een nieuwe raamovereenkomst voor het onderwijs in Vlaanderen. Het EES contract start vanaf 1 oktober
2017 en vervangt de vroegere MSKIS contracten.
Het is een huurcontract van licenties voor PCs en servers, specifiek aangepast voor het onderwijs. Het aantal
licenties wordt berekend aan de hand van het aantal voltijdse equivalenten (FTEs). Een FTE is een werknemer of
leerkracht van de school die minimum 200 uur per jaar in deze school werkt.
Dit programma is een eenvoudige en kosteneffectieve optie voor scholen die op zoek zijn naar een gemakkelijke
manier om Microsoft-software en diensten aan te schaffen op basis van één abonnement.
Het EES contract biedt de volgende voordelen :
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•

Eenvoudig en voorspelbaar : de jaarlijkse telling van het aantal full-time medewerkers (FTE),
verzekerd u de volledige dekking van alle gelicentieerde producten in de hele organisatie, ongeacht
de schommelingen van het aantal werknemers tijdens het jaar.

•

Oplossingen op maat : U kunt eenvoudig producten per eenheid toevoegen - voor de hele
organisatie of enkel voor een bepaalde afdeling of individu - op elk moment tijdens de looptijd van
het contract.

•

Vlotte administratie : Standaardisatie zorgt voor lagere onderhoudskosten. Bovendien elimineert
dit huurcontract de noodzaak om van elk product in de organisatie afzonderlijk de licenties te
volgen.

•

Lagere TCO : Maximaliseer de waarde van uw investering in licenties met de voordelen van
Software Assurance. Zo heeft u toegang tot de laatste (en eerdere) versies en belangrijke updates
van de producten, thuisgebruik rechten voor uw medewerkers en gratis Microsoft Office 365
Education voor leerkrachten én alle studenten van uw school.

•

GRATIS Office voor leerlingen en leerkrachten : Met Office 365 Student Use Benefit (mits ten minste
Office Pro Plus is geselecteerd als platform component), krijgen alle leerlingen, leerkrachten en uw
administratief personeel een Office Pro Plus of Office voor Mac om te installeren op hun eigen PC
thuis voor de duur van hun studie of hun aanwezigheid in de faciliteit in de school.

•

GRATIS Intune en Windows 10 education voor leerlingen : Op hetzelfde principe, door te kiezen
voor Windows 10 of Intune² voor al uw medewerkers, krijgt u het recht om deze technologie te
installeren
op
de
toestellen
van
uw
student
zonder
extra
kosten.

EES = Enrollment for Education Solutions
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WAT HOUDT HET CONTRA CT IN ?
•
•
•
•

Aantal licenties, op basis van het aantal voltijdse equivalenten (FTEs : Full time equivalent = 200 uur per
jaar).
Stevige kortingen op legale Microsoft-software voor het onderwijs, met 3 jaar prijsgarantie.
3 jaar Software Assurance waarmee u steeds de meest recente versie kunt installeren
Gratis thuisgebruik voor alle leerkrachten, administratief personeel, alle leerlingen en cursisten

BEPALING VAN HET AAN TAL LICENTIES
Het EES contract onderscheidt zich door het systeem van tellen voor het bepalen van het aantal licenties. Het
aantal voltijdse quivalenten (FTEs) bepaalt immers het aantal licenties. Een FTE is een werknemer of leerkracht
van de school die minimum 200 uur per jaar in deze school werkt met een gekwalificeerd toestel.
WELKE SOFTWARE ?
De huur van de licentie voor 1 van de 4 geselecteerde licentiebundels :
1) EDUCATION DESKTOP (Windows + Office + CoreCAL)
Microsoft Windows 10, de allernieuwste versie van het welgekende besturingssysteem. Opgelet,
dit is een upgrade, geen volwaardige Windows licentie. Er is altijd een OEM basislicentie van een
besturingssysteem nodig. U heeft eveneens het recht om te downgraden naar eerdere versies en
andere talen.
Microsoft Office Pro Plus (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, Outlook, OneNote en Skype
for Business)
Core CAL, Client Acces License. Een CAL geeft de licentiehouder toegang tot Microsoft servers
De Core CAL suite omvat : Windows Server CAL, SharePoint Server Standard CAL, Exchange Server
Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License, System Center
Endpoint Protection Client Management License en Skype for Business Server Standard CAL
2) EDUCATION DESKTOP + EMS E3
• Bovengenoemde Education desktop
• Enterprise Mobility & Security EMS E3 : Maak je school ‘GDPR-klaar’
o met Azure Information Protection Premium P1 : encryptie voor al uw files en lokale storage
en Cloud-based file tracking
o Microsoft Advanced Threat Analytics voor geavanceerde attacks bescherming
o Microsoft Intune en Intune for Education voor mobiele devices en app management
Met Microsoft Intune kunnen applicaties, mobiele apparaten en computers uit de cloud
beheerd worden. Met behulp van Intune, kan een organisatie in alle veiligheid haar
medewerkers en studenten toegang geven tot bepaalde applicaties en data, van waar dan
ook en op vrijwel elk apparaat.
o Azure Active Directory Premium P1 voor veilige single sign-on zowel in de cloud als on
premise, multifactor Authentication, conditional access en geavanceerde security
reporting
3) EDUCATION DESKTOP + EMS E5
• Bovengenoemde Education desktop en EMS E3 mét :
o Azure Active Directory Premium P2 voor Identity en access management
o Azure Information Protection Premium P2 met intelligente data classificatie en encryptie
van files die binnen en buiten de school gedeeld worden, GDPR compliant
o Microsoft Cloud App Security voor beveiliging van uw cloud apps
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4) EDUCATION DESKTOP + EMS E3 + O365 E5
• Bovengenoemde Education desktop en EMS E5
• O365 E5 met built-in protection, Advanced Analytics en volledige Cloud communicatie (PSTN
Conferencing en Cloud PBX)

De school kan een keuze maken tussen 1 van bovenstaande licentiebundels – ook wel hero SKU
genoemd- voor alle FTEs

Voor Mac OS-apparaten, heeft u recht op dual boot (twee besturingssystemen op de machine). Microsoft Office
is eveneens beschikbaar voor Mac.
WIE KOMT IN AANMERKI NG VOOR EEN EES?
Dit EES contract is enkel geldig voor K12 in België. Dus voor alle scholen uit het gewone en buitengewoon
onderwijs, door de Vlaamse regering gefinancierd en/of gesubsidieerd, in de ruimste zin, met inbegrip van :
• basisscholen (met inbegrip van de autonome kleuterscholen),
• de secundaire scholen,
• centra voor deeltijds onderwijs,
• scholengemeenschappen en scholengroepen,
• onderwijsinstellingen van het deeltijds kunstonderwijs,
• centra voor volwassenenonderwijs,
• centra voor Basiseducatie,
• internaten,
• ziekenhuisscholen,
• centra voor leerlingenbegeleiding.
EES staat ook open voor organen die onderwijsinstellingen ondersteunen zoals:
• inspectie,
• pedagogische begeleidingsdiensten
Voor de eenvoud, zijn al deze entiteiten "scholen" genaamd in de verdere tekst.2
MINIMUM AANTAL FTES
Scholen of scholenbesturen die samen minimum 100 FTEs tellen.
WAAR KOPEN ?
Contacteer uw AEP (Authorized Education Partner) : https://aer.microsoft.com/aer/searchaer.aspx)
Het is niet meer mogelijk om de software op een CD te ontvangen. Alles is online beschikbaar voor download.
Elk contract is gelinkt met de Volume Licensing website, waar alle downloads en licentiesleutels beschikbaar zijn.
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Deze EES offering is niet geldig voor hoger onderwijs, noch voor commerciële initiatieven, zelfs niet als deze
opgezet zijn door erkende onderwijsinstellingen. Voor het hoger onderwijs is er een campus agreement met
eigen voordelen.
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AANVULLENDE PRODUCTEN :
Scholen hebben steeds de mogelijkheid om extra producten aan te kopen, los van het aantal FTEs. U kunt dus
suplementaire producten aankopen voor een gelimiteerd aantal gebruikers. Vraag de prijslijst van aanvullende
producten aan uw AEP.
RICHTPRIJZEN :
In onderstaande tabel een overzicht van de prijzen. Dit zijn Estimated retail prijzen (ERP) inclusief BTW in euro :
Bundel

Bundel ERP incl BTW

Desktop Education

€ 52,45

Desktop Education + EMS E3

€ 60,89

Desktop Education + EMS E5

€ 73,66

Desktop Education + EMS E3 + Office 365 E5

€ 144,18
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ANDERE ALTERNATIEVEN
HET CONTRACT OVS-ES

Het OVS-ES (Open Value Subscription for Education Solutions) contract blijft onder dezelfde
voorwaarden gelden.
GRATIS OFFICE 365 ONLINE
Wilt de school geen licentiecontract meer afsluiten, dan kunnen ze gebruik maken van Office 365 online voor
onderwijs, de gratis versie van Office 365 voor scholen, leerkrachten en leerlingen.
https://products.office.com/nl-be/academic
SOCIAL WARE
Scholen van het buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van Socialware.
www.socialware.be/nl/eligibility
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