
 

  

 

Kære alle  

Nyhedsbrev #2 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

Jeg udsender dette nyhedsbrev som en mail da der er mange steder at 

søge information og for at lette jeres søgning en del. 

Der er tre ting I bør tage aktion på: 

1) Link ind til MS siderne fra jeres site (MSDN.dk ; Technet.dk) 

2) Fortæl os din historie (skriv en mail) – jeg fortæller gerne din historie 

her i nyhedsbrevet. 

3) Sørg for at aktiverer de MSDN licencer I har (med hver jeres LiveID) 

 

 

Nyhedsbrev for November 2011 

Du kan læse om følgende 

1 ISV -muligheder 

2 Iværksætter tiltag 

3 Arrangementer 

4 Links til mere information 

 

 Din partnerstatus 

Hos Microsoft 

Giver fordele. 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

November, 2011 

ISV betyder Independant Software vendor, og definitionen er, at du som 

partner udvikler en pakketeret softwareløsning baseret på at sælge igen og 

igen (kundetilpasninger er selvfølgelig ok), hvor partnere der udvikler 

løsninger speciel udviklet pr. kunde går under betegnelsen SI (system 

integrator). 

Bizspark er nystartede ISV’er (max 3 år gammel). Man kan være Bizspark 

medlem i 3 år og herefter fortsætte i vores partnerprogram (MPN), som I 

automatisk indmeldes i, når I oprettes som Bizspark medlem. 

 

Fælles for ISV’er i MPN er, at det er her, man opnår de forskellige 

partnerstatus’er, der findes: 

* Registreret (så man kan tilmelde sig nyhedsbreve m.m) 

* Sølv (MSDN licenser, invitationer til særlige events, højere profilering) 

* Guld (MSDN licenser, endnu tættere relation til MS, endnu større profilering) 

Som Sølv og Guld partner får man nogle fordele som absolut er værd at 

tage med. (udover øger attention og profilering) 

 Sølv: 10 MSDN licenser (test og udvikling) 

 Guld: 35 MSDN Licenser (test og udvikling) 

 OG retten til kvalificerede kompetencelogoer 

Hvad er ISV og hvilke muligheder har 

du?  
 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
mailto:anno@microsoft.com
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Arrangementer  

Uge 46 

Iværksætterfokus 

Iværksætter fokus 
Uge 46 har været aktiv  både før og efter mht aktivititer for iværksættere. 

De tre startupweekends i henholdsvis Aalborg, Århus og København blev 

gennemført med stor success. Den energi og de mange gode idéer samlet 

på et sted gør arrangementet til noget særligt. Er man iværksætter eller blot 

kunne tænke sig at snuse til hvordan teamwork også kan opstå, nye 

virksomheder og netværk, bør man deltage. 

Det bliver spændende at følge om nogle af ”virksomhederne” vil fortsætte 

og bestå fremover med alt lige fra smart eventplanlægning (Happying), 3D 

printer til alle (create IT Real – læs) og optimering af søgemaskiner (Vubla). 

Der er kommet Fokus på iværksættere og håbet er at det fortsætter og ikke 

blot bliver en ”sjov uge”. Links placeres på bloggen 

Et andet tiltag er www.PitchTv.dk – nystartet men med en del erfaring i 

lyd/billeder og nok så vigtigt – indholdet. Lav en VideoPitch/præsentation. 

Endnu en mulighed for at få fortalt sin historie – en rigtig god mulighed!!!! 

BEMÆRK at vi på www.bizspark.com meget gerne vil fortælle historier om 

startups – send til mig 

 

 

 

Hvordan holder man sig opdateret med alle de relevante arrangementer?  

Der er mange steder at søge og jeg forsøger at samle de mest oplagte i 

MSDN.dk og Technet.dk samt på bloggen foruden på Partnernetwork. Som 

en ekstra service er de indlagt i denne mail 

Har du et godt arrangement skriver jeg også gerne om det: 

StartupBus Starting in Amsterdam and ending in Paris in time for the LeWeb 
conference, when arriving in Cph the 25 buspreneurs will have been working 

on their ideas for 10 hours. Meet them for networking and a drink.  

Windows Phone Dev Camp@ Nokia Danmark: It’s a 2 day event that lets you 

know everything you need to know about Windows Phone Application 

development and the Metro UX design. 

ITB afholder en række spændende arrangementer om finanslovsændringer, 

internationalisering samt vækst.  

 Så ”nemt” bliver du 

sølv-partner 

 

PITCH TV 

 

ISV kompetencen kræver en test/cetificering af din løsning på en af MS 

platformene: 

Gratis kan du selv teste din løsning på www.microsoftplatformready.com og 

udover at en gennemført test (som er relativ nem) bliver du hos Microsoft 

registreret som ISV partner samt du får den ISV-kompetencen til Sølvstatus. 

 Test din Løsning i www.microsoftplatformready.com (MPR) 

For at blive Guld partner skal din løsning testes eksternt (og det koster et 

beløb) – Tjek Microsoft Partner network siden.  

 

Phone udvikling 

http://mobil.ing.dk/artikel/124246
http://anorgaard.wordpress.com/
http://www.pitchtv.dk/
http://www.bizspark.com/
mailto:anno@microsoft.com
http://startupbuscph.eventbrite.com/leweb.net
http://startupbuscph.eventbrite.com/leweb.net
http://www.microsoftplatformready.com/
http://www.microsoftplatformready.com/
https://partner.microsoft.com/danmark/partner
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Azure Discover Hellerup, Kbh  28. November 2011  Hellerup, MS Link her 

Startupbootcamp Investorday  24. November 2011  Kbh  link her 

Startupbus    4. December   Kbh  Bus 

Windows Phone Dev Camp/Nokia   6-7 december 2011  Kbh  Phone Event 

Danish Developer Days  29. Februar   TBA  TBA 

MS Danmark ISV/SI Partner dag  Marts 2012   KBH 

 

 

Tidsplaner & relevante events i 2011  

(tjek også Technet.dk og MSDN.dk ) 

Links til mere information 

Microsoft Partner Network: https://partner.microsoft.com/danmark/partner 
 
MSDN i Danmark: http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx  
 
Nyhedsbrev: http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd794848  
 
Communities: http://msdn.microsoft.com/da-dk/aa497440  
 
Visual Studio: http://www.microsoft.com/visualstudio/da-dk 
 
BizSpark Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2702918 
BIZSPARK:  www.Bizspark.com 
 
GOD Azure side: http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/ 
 

Blog for ISV’er/startups: http://anorgaard.wordpress.com/ 

 

Med venlige hilsner 

Anette Nørgaard og Team. 
 

https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771137
http://www.startupbootcamp.org/events/
http://startupbuscph.eventbrite.com/
http://wpdevcamp.eventbrite.com/
https://partner.microsoft.com/danmark/partner
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd794848
http://msdn.microsoft.com/da-dk/aa497440
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2702918
http://www.bizspark.com/
http://www.microsoft.com/windowsazure/offers/
http://anorgaard.wordpress.com/

