
 

  

 

Kære alle  

Nyhedsbrev #4 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

Så skal der sættes fokus på IT-startups – i hele Danmark. Vær med i et 

gigantisk projekt under navnet ”Skab Vækst og succes”. 

Udnyt de muligheder du har med dine programmer og licenser  

Og Endelig SEND MIG en mail hvis du ønsker at deltage i nogle af de mange 

tilbud om synlighed. 

Nyhedsbrev for April 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Succes og Vækst  

2 MSDN muligheder 

3 Bliv synlig 

4 Arrangementer 

5 Links til mere information 

 

 Med Bizspark har du 

MSDN ULTIMATE 

AKTIVER din konto!!!! 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

April, 2012 

VIGTIGT: Sørg for at aktivere dine MSDN adgange, så du får udnyttet alle 

dine muligheder, men de er der. 

 Hver medarbejder logger ind med eget LiveID !!!! (KUN ÉN person om ÉN 

MSDN licens – i Bizspark – læs her) 

Med MSDN har du en gratis Azure Konto (afhængig af hvilken MSDN du har) 

 Professionel: for 7000,-kr forbrug pr. år 

 Premium: ca 11.000,- kr forbrug pr. år 

 Ultimate: ca 20.000,- kr forbrug pr. år 

Og Har du IKKE MSDN kan du få en prøvekonto i Azure på 90 dage 

Du kan se eksempler på hvordan du kommer i gang på Henriks Blog 

Ydermere holder vi et LiveMeeting d. 18/4 kl. 14:00 Se nedenfor. 

Benyt dig af at kunne teste Azure – helt gratis 

Benytter du alle dine MSDN muligheder 

Skab Succes og Vækst 
Startups, der ønsker endnu mere succes og vækst 

Studerende og arbejdsløse, der vil være en del af en startup 

Større firmaer, der har en idé til en applikation, de ønsker udviklet eller 

rekrutteret medarbejdere til. Og/eller vil tilbyde deres medarbejdere at 

deltage i dette projekt. 

10 ugers fuld fokus startende i Nordjylland med masser af PR, støtte, indlæg 

og synlighed. Vi starter lige efter sommerferien men ligner op allerede nu, så 

vi kan få så mange som muligt med. Projektet er stort men ikke særlig 

tidskrævende  at deltage i. Tjek hjemmesiden www.itgrowth.dk 

 Fuld fokus på IT startups 

 

 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
http://anorgaard.wordpress.com/2012/04/01/bizspark-meget-mere-end-gratis-licenser/
http://www.windowsazure.com/en-us/pricing/free-trial/
http://blogs.msdn.com/b/henrikwh/archive/2012/03/21/har-du-msdn-s-229-har-du-gratis-azure.aspx
www.itgrowth.dk


 

 

SIDE 2 
  

 

  

 

Arrangementer  

Jeg Søger partnere der 

udvikler apps. Til Phone, 

Azure og/eller Windows 

Bliv Synlig 
ComputerWorld udgav  denne artikel om at MS åbner for netværket til 

partnere. 

Og det har det været længe men der skal meget mere fokus på succes 

og vækst for nye såvel som eksisterende virksomheder. Derfor skal vi bruge 

de muligheder der er og i netværket er det nærmest uendeligt. 

1) Brug mulighederne i www.bizspark.com – Der er kommet meget 

fokus på at få fortalt om startups. SEND mig historien!! 

2) Benyt twittertags: #startup; @Bizspark, osv da der er en masse der 

følger disse.  

3) Deltag i WPC – BEMÆRK EARLY BIRD registrering slutter 5. april 

4) Har du en applikation du enten har udviklet til Windowsphone, til 

Azure og/eller til Windows – er der ekstraordinære muligheder for at 

få omtale. Send mig en mail . 

 

Trendsonline.dk som skriver om startups, miljøet og dækker mange af de 

iværksætterarranemter der er, står på spring for også at spede ordene om 

de danske bixspark medlemmer. Microsoft og Trendsonline har startet dette 

initativ for at få fokus på iværksættere og hjælpe til at skabe succes. 

se de mange historier der allerede er : 

Startups på Trendsonline 

Bl.a.Mailtalk,Microworld Nova,Pixelpandemic 

Nævner det lige igen – Sign up på¨ 

Technet.dk og Msdn.dk  

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

Her vil jeg nævne at MS afholder en større partnerdag sammen med IAMCP 

Dato er desværre flyttet grundet at der var en hel del andre 

sammenfaldende arrangementer fra og for partnere – HER er der FOKUS på 

NETVÆRK partnere imellem.. 

Azure Online Træning: 

Introduktion til Windows Azure 

Cloud computing er nok den vigtigste markedsbevægelse i øjeblikket. Windows Azure er 

Microsoft cloud computing platform.  

Jeg gennemgår platformen, samt giver et indblik i udviklingsoplevelsen. 

 Introduktion til Windows Azure 

 Web, worker, service og VM-roles. En gennemgang af, hvad man bruger dem 

til. 

 SQL Azure – databasen i skyen 

 Azure Storage – Der er 3 typer storage: tables, queues og tables 

 Windows Azure Servicebus – gennemgang af muligheder og services 

 

Husk at du som BizSpark medlem har Visual Studio Ultimate med MSDN. Det betyder at 

du har en masse Azure kapacitet gratis til rådighed. Med hvert MSDN Ultimate følger der 

20.000 kr årligt. 

Vi ses onne ;-) 

 

Join online meeting 
https://join.microsoft.com/meet/henrikwh/PWNRLDKW 

 

 Brug netværket 

Deltag i WPC!!! 

 

Partnerdag 

Azure træning Online 

TrendsOnline  

NYT 

http://www.computerworld.dk/art/213352/microsoft-aabner-gigant-netvaerk-for-danske-ivaerksaettere
http://www.bizspark.com/
mailto:anno@microsoft.com
http://www.trendsonline.dk/2012/02/04/breaking-news-trendsonline-dk-laver-samarbejde-med-microsoft-bizspark/
http://www.trendsonline.dk/category/1_startups/
http://www.mailtalk.dk/
http://www.microworldnova.com/
http://www.pixelpandemic.net/
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://www.iamcp.dk/
https://join.microsoft.com/meet/henrikwh/PWNRLDKW
https://join.microsoft.com/meet/henrikwh/PWNRLDKW


 

SIDE 3  

 

Windows 8 app. briefing  25. april    Kbh  Link til mere info 

Windows 8 app. briefing  26. april    Odense  Link til mere info 

Windows 8 app. briefing  27. april    Århus  Link til mere info 

Online Azure Træning  18.april    Online  Tilmeld her 

Azure træning   24.april    Aalborg  Tilmeld her 

PartnerDag (MS/IAMCP)  TBA    Kbh  TBA 

WPC - Toronto  8-12 juli 2012   USA  MSPartner 

Tidsplaner & relevante events i 2012  

(tjek også Technet.dk og MSDN.dk samt Partnerevent ) 

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/ 
 

NY Azure side: http://www.windowsazure.com/da-dk/ 

 
 

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

 

 

Med venlige hilsner 

Anette Nørgaard og Team. 
 

http://danielfrost.dk/post/Windows-8-app-briefings.aspx
http://danielfrost.dk/post/Windows-8-app-briefings.aspx
http://danielfrost.dk/post/Windows-8-app-briefings.aspx
http://www.eventbrite.com/event/3352606737
http://www.eventbrite.com/event/3340687085
https://partner.microsoft.com/us/40018508
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
https://partner.microsoft.com/danmark/
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://www.windowsazure.com/da-dk/
http://anorgaard.wordpress.com/

