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    Volymavtal för programvaror 2005 med Microsoft 
                                          

Information om nya SCE - Server och Cloud 
avtalet (enrollment) under EA 

Det här dokumentet syftar till att tydliggöra vad Server and Cloud 
Enrollment (SCE) är och hur det kan upphandlas. Det nya SCE-avtalet ligger 
under  Kammarkollegiets och SKL Kommentus Inköpscentrals(SKI) 
respektive Enterpriseavtal inom ramen för Volymavtal med programvaror 
2005 med Microsoft (se bilaga 7 Avtalstruktur i volymavtalets 
avtalstruktur).

Upphandling av nya Server and Cloud Enrollment (SCE) 
och Windows Azure 

Det noteras att Kammarkollegiets ramavtal Licensförsörjning 2010 samt 
SKI’s Programvaror 2013 inte omfattar programvara som tjänst, d.v.s. den i 
SCE Enrollmentet ingående Windows Azure-modulen. Kammarkollegiet och 
SKI har därför inte granskat eller tagit ställning till villkor som är kopplade 
till Windows Azure-tjänsterna inklusive Microsofts Data Processing 
Agreement (personuppgiftsbiträdesavtalet). 

Myndigheternas möjlighet att beställa Windows Azure-tjänsterna är således 
avhängigt av att Myndigheten själv upphandlar dessa tjänster alternativt 
finner stöd i andra ramavtal. 

Om behandling av personuppgifter sker i molntjänsten måste Myndigheten 
själv göra en laglighetskontroll och en risk- och sårbarhetsanalys innan de 
godkänner villkoren för Windows Azure-tjänsterna samt Microsoft Data 
Processing Agreement. Detta sker via särskild överenskommelse.
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Beskrivning av Server and Cloud Enrollment(SCE)

Server and Cloud Enrollment ersätter avtalsformen för Application Platform 
(EAP), avtalsformen för Core Infrastructure (ECI) och avtalsformen för 
Windows Azure (EWA) med en avtalsform som täcker alla Microsofts 
produkter inom datahallen och molnet. Detta ger en förenklad licensiering 
genom en standardiserad uppsättning produkter och tjänster som ger 
tillgång till den senaste tekniken och dess fördelar. 

                               

Bild: Avtalsstruktur idag och med nya SCE

Server and Cloud Enrollment ger fördelaktiga priser och fördelar för 
produkter inom datahallen och molnet. Kunder med hög volym kan också 
kvalificera sig för ytterligare fördelar, inklusive obegränsad support.

SCE innehåller fyra komponenter:

• Core Infrastructure 
• Application Platform 
• Developer Platform 
• Windows Azure 

Som kund kan man välja någon av dessa komponenter individuellt eller 
gruppera dem efter behov. 
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 Med SCE gäller följande: 

- licenser med kontinuerlig Software Assurance-täckning kan 
förnyas i programmet, med en rabatt.

- licenser som inte har Software Assurance kan lyftas till den mest 
aktuella versionen av produkten genom prenumeration eller genom 
att återköpa licensen och lägga till Software Assurance. 

- licenser (Licens + Software Assurance) som köps under avtalet är 
fördelaktigt prissatta.

- en ny prenumerationsmodell ger möjlighet att mixa prenumeration 
och ägda licenser.
 

Förtydligande i SCE-avtalet

1. Kammarkollegiet önskade ett förtydligande av vad ordet ”gottfinnande” 
såsom det används i punkten 4.h i Server and Cloud Enrollment(SCE) 
avtalet betyder i sammanhanget.

Microsoft förklarade att ordet ”gottfinnande” inte är ämnat att utvidga 
eller ändra på det upplägg för kontroll av efterlevnad som finns i 
huvudavtalet (MBSA). Synonymer med ”gottfinnande” är här ”efter 
eget val” eller ”eget initiativ”. Den engelska termen är ”in its discretion” 
vilket också överensstämmer med upplägget att Microsoft har rätt att 
initiera en granskning. 


