Microsoftlicenser via Techsoup
Riksidrottsförbundets och dess medlemmar har möjlighet att ta del av Microsoft donationsprogram
för vissa utvalda Microsoftprogramvaror till ett rabatterat pris. I Sverige sköter organisationen
Techsoup donationsprogrammet vilket innebär att Microsoftlicenser beställs direkt via dem.
TechSoup tar ut en administrativ avgift för varje licens.
För att få beställa licenser måste ett konto öppnas via Techsoups hemsida, därefter ska ett
årsmötesprotokoll skickas in till Techsoup. Framöver hoppas vi kunna integrera detta i IdrottOnline
men tills vidare måste detta göras via Techsoups hemsida.
Gör så här
Börja med att gå till www.techsoup.se.
Klicka på knappen Registrera Organisation:

Användarnamnet som ni skapar är de uppgifter som ni kommer att behöva använda för att senare
kunna gå in och beställa licenser.

När ni skall välja organisationstyp väljer du under Idrottsorganisation och väljer sedan
Amatöridrottsorganisation:

Fortsätt att fylla i alla uppgifter som är obligatoriska:

Ändamålsparagraf behöver ni inte fylla i.

Klicka sedan på skapa konto:

Du får då en bekräftelse på att din ansökan är inskickad:

Mailet ser ut enligt nedan. För att organisationen skall bli godkänd måste alltså senaste
årsmötesprotokollet skickas in till techsoup@techsoup.se

Ni får sedan en bekräftelse från Techsoup om att din organisation är godkänd och då kan ni gå in och
beställa.
För att slippa bläddra runt bland alla produkter som finns från Microsoft så har vi sammanställt de
vanligaste programmen på www.techsoup.se/idrott
Observera att ni kan max beställa 50 licenser per program, samt att det finns en begränsning på max
6 olika användarprogram (Windows är 1, Office är 1, osv)- Därtill kan man välja 4 olika serverlicenser.
Dock enbart 1 licens per serverlicens. Licenserna kommer med Software Assurance i två år. Det
betyder att man exempelvis har rätt att uppgradera till Windows 8 om det släpps inom två år från att
du har köpt Windows 7. Ni kan sedan fortsätta att köra Windows 8 hur länge ni vill, men om man
sedan släpper Windows 9, 2 år och 1 månad efter att ni köpt Windows 7 licensen så måste ni köpa en
ny licens.

