MICROSOFT PROJECT LICENSER
Licenser er noget man skal bruge til alle andre end den store samlede Project
Server udgave af Microsoft Project. Det er nemt at tilkøbe flere licenser til sit
projekt. Vi rådgiver gerne jeres virksomhed i, hvilken udgave, der passer bedst til
jer. Hvis du gerne vil have et hurtigt overblik over jeres behov, så tag testen eller
læs lidt mere om de forskellige udgaver af Microsoft Project her.
For hver licens man køber, er der flere der har tilladelse til at bruge Microsoft
Project-løsningerne. Herunder er et skitseret overblik over, hvilke licenser, der
findes. Vi koncentrerer os om at skabe den optimale løsning, der passer til
organisationens behov fra begyndelsen. Kontakt gerne os for at få råd.
Der er forskel på ens behov. Man kan være en projektleder, der foretrækker at styre sine
projekter i en lukket sfære, en porteføljeadministrator, der ønsker at kunne træffe
beslutninger om porteføljen, eller et teammedlem, der gerne vil bidrage med
statusopdateringer.

On-premise implementering, hvor man kører sit projekt over sin egen server
Project Standard
Project standard passer bedst til projektledere, der styrer små projekter. Det er ikke så
nemt at dele sin plan med andre i denne udgave af Project. Man kan købe CAL licenser til
alle teammedlemmer, men det er som regel en lidt dyr løsning. Ofte kan man have glæde
af at opgradere til Project Professional eller Project Server, hvis behovet melder sig.
Project Professional
Project Professional har lidt flere features end Project Standard. Den vigtigste grund til at
vælge denne udgave er ofte, at man her kan få forbindelse til andre i planen via en Project

Server. Du kan redigere i teammedlemmer og give dem adgang til porteføljen. Ved køb af
en licens til denne udgave af Project får du som regel lov til at installere programmet på en
PC.
Project Server
Med Server kan du bringe mange planer sammen og du kan give teammedlemmer
redigeringsrettigheder. Læs mere her. Du kan tilkøbe lige så mange CAL licenser til Project
Server, som du ønsker.
Implementering fra skyen, hvor man kører sit projekt over Microsofts server og ikke
behøver nogen selv
Project Pro til Office 365
Denne udgave af Project Professional er skybaseret. Hvis du har en aftale med Microsoft,
får du hele tiden den nyeste version. Ved køb af licens til denne udgave af Project, får du
som regel lov til at installere den på fem maskiner. En plan i denne udgave af Project kan
både deles via Project Server og Project Online.
Project Online
Dette produkt modsvarer Project Server, bare i skyen. Man kan købe abonnementer til så
mange brugere, som ønskes, til denne version af Project, da den er online. Der er ikke
noget CAL at tage hensyn til. Man kan godt oprette en hybrid, hvis man har en
Serverløsning, men gerne vil prøve en Online version af.
Project Lite
Man kan tilkøbe Project Lite, hvis man har Project Online. På den måde kan man give sine
mange teammedlemmer adgang til planen.

