
MICROSOFT PROJECT LICENSER

Licenser är något som används till alla versioner utom den stora samlade Project Server versionen av Microsoft 
Project. Det är lätt att köpa fler licenser för sitt projekt. Vi ger gärna råd för er verksamhet vilken version som bäst 
passar dig. Om du vill ha en snabb överblick över dina behov, så gör testen eller läs lite mer om de olika version-
erna av Microsoft Project här.

För varje licens du köper, blir det fler som har tillåtelse att använda Microsoft Project lösningar. Nedan finns en 
översikt på vilka licenser som finns. Vi koncentrerar oss på att skapa den optimala lösningen för att passa organ-
isationens behov från början. Kontakta oss gärna för råd.

Det är skillnad behov. Man kan vara en projektledare, som föredrar att hantera sina projekt i en sluten sfär, en 
portföljförvaltare som vill fatta beslut om portföljen, eller en gruppmedlem som vill bidra i statusuppdateringar.

Installation av egen databas, där man driver sitt projekt på egen server

Project Standard
Projekt standard lämpar sig bäst för projektledare som förvaltar små projekt. Det är inte så lätt att dela sin plan 
med andra i denna upplaga av projektet. Man kan köpa CAL-licenser för alla gruppmedlemmar, men det är oftast 
lite dyrare lösning. Ofta kan du dra nytta av att uppgradera till Project Professional och Project Server om behov 
uppstår.

Project Professional
Project Professional har några fler funktioner än Project Standard. Den främsta anledningen att välja denna up-
plagar ofta att man här kan få kontakt med andra i planen genom en Project Server. Du kan redigera gruppmed-
lemmar och ge dem tillgång till portföljen. När du köper en licens för den här versionen av Project brukar du få 
tillstånd att installera programmet på en dator.



Project Server
Med Server kan du slå ihop många planer och du kan ge gruppmedlemmarna redigeringsrättigheter. 

Du kan köpa så många CAL-licenser till Project Server som du vill.

Projektet körs genom Microsoft server och du behöver inte någon egen server.

Projekt Pro för Office 365
Denna version av Project Professional är molnbaserad. Om du har ett avtal med Microsoft, så får du hela tiden 
den senaste versionen. Med köpet av licens för den här versionen av Project, får du oftast tillåtelse att installera 
det på fem maskiner. En plan i den här versionen av Project kan både delas via Project Server och Project Online.

Project Online
Denna produkt motsvarar Project Server, bara i molnet. Du kan köpa abonnemang för så många användare som 
önskas för den här versionen av Project, eftersom den är på nätet. Det finns ingen CAL att ta hänsyn till. Du kan 
skapa en hybrid om du har en serverlösning, men gärna vill prova en online-version.

Projektet Light
Man kan köpa Project Lite, om du har Project Online. På så sätt kan du ge många gruppmedlemmar tillgång till 
planen.

 


