
 

  

 

Kære alle ISV’er (Partnere der sælger pakketerede løsninger ) 

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 (læs mere længere nede): 

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

2) Fortæl os din historie (skriv en mail) 

3) Azure fokus – historier, hjælp, marketing –udnyt mulighederne (Se 

nedenfor) 

TILMELD DIG NU Azure Discover dag i Århus (25/10) eller Hellerup (28/11) 

Se invitationen her (begrænset pladser)  

 

 

Øget fokusering på ISV & Startups 

Du kan læse om følgende 

1 Øget fokus på ISV & Startups 

2 Azure (skyen) 

3 Iværksætter tiltag 

4 Arrangementer 

5 Links til mere information 

 

 Med Bizspark har du 

gratis Azure konto. 

Skriv til os med din 

Azure løsning – 

synlighed/mersalg 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

September, 2011 

Hvis du er Bizspark medlem: 

Har du faktisk en gratis konto til Azure. Se mere Azure konto 

Tjek i øvrigt www.bizspark.com under Offer – der er hele tiden nye ting du 

kan med Bizspark 

Hvis du vil vide mere: 

Vil du vide hvordan du kommer i skyen og om det er relevant for din 

forretning afholder vi Azure Discover dage i henholdsvis Århus og Kbh.  

Da der både er en forretningsmæssig vinkel og en en teknisk vinkel på det 

har vi delt dagen op i formiddag med forretningsmæssige indgang og om 

eftermiddagen hvor vi dykker ned i teknikken. Du kan deltage hele dagen 

eller komme flere eller blot deltage i den halvdel du ønsker.  

Azure Discover Århus er 25/10  

Azure Discover Hellerup er 28/11 

 

Til beregning af priser er der kommet nogle scenarie beskrivelser, således at 

det er nemmere at vurdere forbruget og dermed beregne prisen. 

se her 

Azure (SKYEN)  
 

mailto:anno@microsoft.com
http://anorgaard.files.wordpress.com/2011/10/invitation-til-discover-dagokt11a.pdf
http://www.microsoft.com/bizspark/Azure/Default.aspx
http://www.bizspark.com/
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771130
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771137
http://anorgaard.wordpress.com/2011/09/26/hjaelp-til-at-beregne-prisen-pa-azure/


 

 

SIDE 2 
  

  

 

Arrangementer  

Uge 46 

Iværksætterfokus 

Iværksætter fokus 
Konkret giver Microsoft Bizspark programmet gratis licenser i 3 år, hvis man 

opfylder kravene som medlem. Men dertil kommer det større samarbejde 

der er med vores ”netværkspartnere”, der alle holder en række 

arrangementer også for iværksættere. 

Følg min blog http://anorgaard.wordpress.com/  

Uge 46 er Iværksætteruge og der sker mange ting på www.UGE46.dk 

Vidste du at du nu har adgang til Office365 og CRMOnline via dit Bizspark 

abonnement? 

 

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: 

STARTUPWEEKENDS i henholdsvis Aalborg, Århus og Kbh har altid behov for 

udviklere, så hvis du er udvikler eller har udviklere i din forretning er dette et 

fantastisk sted at få etableret dels et nyt netværk, få oplevelsen af disse 

summende, energifyldte startups fyldt med idérigdomme og ildsjæle. Send 

en mail til mig hvis du vil deltage som udvikler på en af de tre kommende. 

StartupBootcamps som er intensiv mentoring og fokus på at komme 

succesfuld i gang søger ligeledes udviklere der vil støtte i processen. Tjek 

www.startupbootcamp.org 

PartnerUpdate – en opdatering fra Microsoft til alle partnere. Det finder sted 

11/11 i Imperial og er en god mulighed for at møde Microsoft og hinanden 

samtidig med at du bliver up to date med de kommende nyheder fra MS. 

 

 Test din løsning i MPR 

Microssoft Platform 

Ready.com 

 

Deltag i 

Startupweekends 

& 

Startupbootcamp 

 

Hvis du allerede benytter Azure til din løsning: 

Skriv om din løsning!! Til os – og vi kan finde ud af om vi kan hjælpe dig til 

synlighed og mere salg! Mulighederne er der – udnyt dem.  

Sørg for at benytte www.microsoftplatformready.com og test din løsning. En 

relativ nem måde at opnå en Sølvpartner status hos Microsoft, som udover 

at vise hele MS, at du som partner ønsker at samarbejde også giver 

mulighed for gratis MSDN udviklingslicenser, når du ikke længere kan være i 

Bizspark programmet (om du er det). 

 

Azure Historier 

Tag din applikation og kør dem gennem Roozz app og kør den i Azure 

Historien om gammelkendte Hugo spil der pludselig kom i skyen. 

Få styr på din privatøkonomi – fra skyen – overalt hvor du er. 

Læs om Spiir 

Zombierne kommer… en overvældende succes fik Pixelpandemic til at 

tænke på hurtig skalering.  

 

 

  

 

http://anorgaard.wordpress.com/
http://www.uge46.dk/
mailto:anno@microsoft.com
http://www.microsoftplatformready.com/
http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?CaseStudyID=4000011015
http://www.spiir.dk/
http://anorgaard.wordpress.com/2011/06/12/pixel-pandemic-historien-pdf/


 

SIDE 3  

 

Campus Days  9.-12. oktober, 2011  DTU  www.campusdays.dk 

Azure Discover Århus  25. Oktober 2011   Katrinebjerg Link her (login med LiveID) 

BI seminar, Kbh  25. oktober 2011   Kbh  Link her 

Startupweekend Aalborg  4-6. November   AUC, Aalborg Aalborg Startupweekend 

SQLRally Nordic, Sverige  7-9 November   Sverige  www.SQLRally.com 

Startupweekend Århus  11-13 November  Katrinebjerg Århus Startupweekend 

Partner Update  11. November 2011  Imperial, Kbh Link her 

Startupweekend Kbh  18-20 November 2011  Kbh  Kbh Startupweekend 

Azure Discover Hellerup, Kbh  28. November 2011  Hellerup, MS Link her 

XAP Fester – Mango Hands-On  Tjek site    ITU o.a.  www.xapfest.dk 

MS Danmark ISV Partner dag  TBA    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  
 
BizSpark: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2702918 
 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=771130
http://www.nextgenerationanalytics.dk/
http://aalborg.startupweekend.org/
http://aarhus.startupweekend.org/
https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032494240&Culture=da-DK
http://copenhagen.startupweekend.org/
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=771137
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/

