
 

 

Alle nyhedsbreve placeres 

på blog 

Brug Bizspark programmet optimalt 

Modtager du ikke 
information fra os 
direkte? 

Hvis du ikke aktivt har sat ”hak” i at du må kontaktes af os får du IKKE de 
informationer vi udsender – som er alt fra nyttig viden, ekslusive events og 
andet der gerne skulle hjælpe dig og os til et frugtbart og succesfuldt 
samarbejde.  
TJEK på din Bizspark side 

 Log på www.bizspark.com 

 Vælg My Bizspark/Manage/Settings & privacy  
 

Cloud/Azure Microsoft Azure kan benyttes af Bizspark medlemmer uden omkostninger for 
op til $750 pr. Mdr. I 3 år !!!! Hvordan? 

 Hver konto i Bizspark får for $150 pr. Mdr. Du kan oprette op til 5 konti 
umiddelbart i Bizspark – Opret Microsoft konto og tilmeld denne til 
Bizspark programmet. 

 Brug en eller flere Azure konti til Test, en anden til Udvikling og en anden 
eller flere til drift. På den måde bruger du optimalt det du har adgang til 
via Bizspark. 

 Bruger du for mere end det tildelte forbrug vælger du helt selv om du vil 
betale eller stoppe aktiviteten, hvilket er relevant især ved test.  

 Alle bizspark medlemmer der bruger mere end det gratis forbrug får op 
til 40% i rabat på betalt forbrug. 

 Endelig lad mig vide hvis forbruget er meget højt (>$2000 pr mdr), så kan 
du komme med i Bizspark Plus programmet som giver dig for $5000 
forbrug pr. Mdr i et år = gratis forbrug i et år, så det ikke er driften der 
stopper din fremgang.  
   

BIZSPARK AZURE 
Event i Hellerup 27. 
april 

Vi har oprettet en Azure camp dag – hvor vi gennemgår hvordan det virker og 
hvordan du kommer igang med HANDS On. Der er begrænset pladser så 
derfor tilrådes hurtig tilmelding. Det er gratis at deltage men da der er rift om 
pladserne bedes I give besked såfremt I bliver forhindret. TILMELD DIG HER: 
 

 

Skyen – Microsoft Windows Azure: 
 Hosting af alle platforme (incl opensource) 

 Spar udgifter/tid/ressourcer på vedligholdelse af servere 

 Kom igang med en skalerbar og fleksibel løsning 
TJEK denne side for meget mere infomation: HUSK DU HAR GRATIS ADGANG 
RING/Skriv hvis du har udfordringer med at komme i gang 

 UDVIKLER du APPS? Eller vil igang 

Developer Archeivements – hvorfor? 
Bliv en del af app-communitiet, og sign op til DA via Facebook .Få point alt efter 
antal apps, ratings, downloads m.m. kvalitet honoreres højere. 
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Med Venlig hilsen 

Anette Nørgaard 

Bizspark& Dreamspark Champ  

(Startups & students) 

DX, Microsoft Danmark 

 

 
 

 

Bizspark Netværkspartnere 
Beskrivelse af hvem de er og hvad de tilbyder startups lægges på bloggen i den 
kommende tid.  
Her er en liste over partnerne 

 
IAMCP – netværket for Microsoftpartnere  
Tilbyder Bizspark medlemmer billigere medlemskab.. www.iamcp.dk 
Forøg din forretning, spar tid og ressourcer og hold dig opdateret med hvad der 
sker som partner til Microsoft. 
 

 STARTUPs andet 

  
WeLovestartups blev startet. Det er et initiativ der er søsat for at hjælpe startups. 
Her kan du bl.a søge om et legat. Læs meget mere her: 
http://www.welovestartups.dk/ 
 

 

Technet.dk 
MSDN.dk 
Partnerevent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Events – Hold dig orienteret 
Der er godt gang i aktiviteterne – herligt og til tider svært at finde ud af hvad der 
sker hvor.  
TrendsOnline.dk dækker de fleste events der er og er en fantastisk platform at 
holde sig orienteret på.  
På min blogsite skriver jeg de events som Microsoft Deltager i DK. 
Deltager du i et internationalt event så lad mig det vide, da der ofte er 
organiseret noget specielt for Bizspark medlemmer af mine kolleger fra de 
pågældende lande. 
 
 

 Mere Information 
 

 Microsoft Partner Network: https://partner.microsoft.com/danmark/partner 
MSDN i Danmark: http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx  
MSDN Nyhedsbrev: http://msdn.microsoft.com/da-dk/dd794848  
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/ 
Azure side: http://www.windowsazure.com/da-dk/ 
Blog for startups: http://anorgaard.wordpress.com/ 

 

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve –log ind med din Microsoft konto (Og på din Bizspark konto at angive at du vil modtage 

nyheder) 

 

Microsoft respects your privacy. To learn more please read our online Privacy Statement.  
To unsubscribe to this communication, please e-mail bzsnews@microsoft.com with the word “unsubscribe” in the subject line. 
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