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Hvað er NCE?

New Commerce Experience (NCE) 

• Nýtt áskriftamódel

• Minna flækjustig

• Verðhækkun á nokkrum vörutegundum

• Núverandi áskriftarleið hættir, í stað kemur NCE



Microsoft kynnir 3 nýjar leiðir í NCE:

1. Mánaðarbinding – 20% hækkun (hægt að fækka leyfum 1x í mánuði) 

2. Ársbinding – greitt mánaðarlega (hægt að fækka leyfum 1x á ári)

3. Ársbinding – greitt árlega (hægt að fækka leyfum 1x á ári)

Að auki er hægt að kaupa 3ja ára leyfi, en það aðeins er í boði að kaupa slíkan samning 

á  Dynamics 365 leyfum eins og er.

Hægt er að blanda saman leiðum, aðeins er fækkað leyfum í lok tímbils.



Microsoft  NCE Mánaðaráskriftir 12 mánaða áskrifitir 36 mánaða áskriftir

Greiðslumöguleikar
1 mánaða samningur - 

mánaðargreiðslur

12 mánaða samningur greitt 

mánaðarlega eða árlega

12 mánaða samningur greitt 

mánaðarlega eða árlega

Afturköllunar / Aðlögunar gluggi 72 klst 72 klst 72 klst

Sæta breytingar

Alltaf hægt að auka við leyfi,                    

fækkun aðeins mögulega innan 

afturköllunar /aðlögunar glugga

Alltaf hægt að auka við leyfi,                    

fækkun aðeins mögulega innan 

afturköllunar /aðlögunar glugga

Alltaf hægt að auka við leyfi,                    

fækkun aðeins mögulega innan 

afturköllunar /aðlögunar glugga

Verð 20% verðaukning standard verðskrá standard verðskrá

Hagur Sveigjanleiki verðlæsing, minni kostnaður verðlæsing, minni kostnaður

Áskriftarleiðir



Tímalína

• Janúar NCE virkt

• Mars ný verðskrá

• Júní CSP gamla leiðin fasar út.



Sérstök hækkun 1. mars

• Microsoft 365 Business Basic um 20%

• Microsoft 365 Business Premium um 10%

• Office 365 E1 um 25%

• Office 365 E3 um 15%

• Office 365 E5 um 8,6%

• Microsoft 365 E3 um 12,5%



NCE Skilmálar

• Í lok og við upphaf tímabils er aðeins 72 klst. rammi til fækkunar leyfa á NCE 

samningum.

• Viðskiptavinir eru bundnir við núverandi söluaðila á meðan á binditíma

stendur.

• Gera þarf ráðstafanir/ taka fundi áður en tímaramma líkur til að fækka leyfum

á þessum 72 klst ramma. Annars rúllar áskrift óbreytt út næsta ár.

• Það er hægt að auka við leyfi á binditíma, þá eru þau greitt hlutfallslega eftir

því hve langt er í næstu endurnýjun.



Takk fyrir


