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Tilldela rättigheter i partnerportalen 
Be er primära partnerkontakt i partnerprogrammet logga in i portalen: http://partner.microsoft.com  

Surfa vidare till Partner Membership Center 

Under ”Requirements & Assets”, klickar du på ”Assign Contact Roles”: 

  

De personer som behöver ha tillgång till Partner Dashboard behöver få tilldelat någon av följande 

roller: 

 Primary Program Contact 

 Sales/Marketing Contact 

 First Technical Contact 

 Second Technical Contact 

 Third Technical Contact 

För att tilldela någon av rollerna, klicka på “Assign” i högerdelen av bilden:

 

Markera den person som du vill tilldela rollen och tryck sedan ”Submit”. 

http://partner.microsoft.com/
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/default.aspx


 

 

Logga in i Partner Dashboard 
Nu när du fått rättigheter till att se Office 365 affärerna är det dags att börja njuta av den överblick 

som du nu har över era kunder. 

Börja med att återigen surfa till http://partner.microsoft.com 

Välj nu ”Online Services Dashboard” under menyvalet ”Membership” längst till vänster: 

 

Klicka på ”Go to the Dashboard” för att komma vidare till 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/View-my-dashboard.aspx 

Online Services Dashboard 
Nu presenteras en bra överblick som gäller befintliga kunder. 

Observera att endast de kunder som angivit er som POR (Partner Of Record) finns i rapporten. 

Deployment opportunities visar de kunder som har köpt och aktiverat Office 365 men som ännu inte 

använder alla licenser. 

Renewals in 30 days visar de prenumerationer som behöver förnyas inom 30 dagar för att inte tappa 

funktionalitet. Tänk på att ni kan förlänga prenumerationerna i princip när som helst – ni behöver 

alltså inte vänta till något specifikt datum! 

New customer subscriptions visar nya prenumerationer. 

In grace visar de kundprenumerationer som redan har gått ut. 

 

 

http://partner.microsoft.com/
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/View-my-dashboard.aspx


 

 

Vi rekommenderar att du exporterar datat till Excel eftersom du då får ännu mer information om 

kundernas prenumeration. Klicka på Export to Excel (markerat med rött i bilden ovan). 

 

  



 

 

Lägg till er som POR på kundens prenumeration 
• Logga in i kundens portal. 
• Under ”Admin” fliken klickar du på ”fakturering” i vänsterspalten, sedan ”Prenumerationer” 
• Du kommer nu till en bild där kundens prenumeration syns – klicka på prenumerationen. 
I högra delen finns möjlighet att lägga till ”partnerinformation”, klicka på ”lägg till 

 

• Ange ert Partner ID (t.ex. 1234567) 
• Tryck på ”Kontrollera ID” och säkerställ att det ser ut som på bilden nedan 

 
 

• Klicka OK 
• Nu är allt klart! 
 

https://portal.microsoftonline.com/default.aspx

