
 

  

 

Kære alle  

Nyhedsbrev #5 – alle nyhedsbreve placeres på blog 

I dette nyhedsbrev er der to fokus områder: Hvordan får jeg mere ud af mit 

Bizspark og Hvordan kommer jeg videre efter Bizspark 

 

Nyhedsbrev for Juni 2012 

Du kan læse om følgende 

1 Brug Bizspark mere  

2 Efter Bizspark 

3 Nyheder 

4 Arrangementer 

5 Links til mere information 

 

 Med Bizspark har du 

MSDN ULTIMATE 

AKTIVER din konto!!!! 

 

 

Velkommen  

MICROSOFT DANMARK  

DEVELOPER & PLATFORM EVANGELISM   

Juni, 2012 

VIGTIGT: Hver medarbejder skal downloade sine egne softwarepakker… for 

dem tager du med når firmaet graduerer til Microsoft partner efter de 3 år. 

Dvs de licenser du har downloadet i Bizspark, kan du som gradueret partner 

bruge til test og udvikling fortsat (dog ikke produktion – der er vilkårene 

ligesom øvrige partnere). Derfor er det vigtigt I downloader rette antal = én 

per medabejder. 

 Som Microsoft partner kan du vælge at opnå forskellige status: 

1) Registreret partner (Koster intet) – og så kan du anskaffe licenser via 

MAPS (Microsoft Action Pack Solution) – som er billigere for partnere. 

2) Blive Silver Partner. Opnå Sølv kompetence gratis via 

www.microsoftplatformready.com (Gratis test). Herefter betales en 

fee og du er sølvpartner og får 5 MSDN (udviklingslicenser) gratis 

3) Blive Gold Partner. Her skal løsningen officielt certificeres. Det koster 

et beløb og en derefter en fee. Til gengæld får du 10 MSDN licenser 

Se alle fordele her 

 

Når Bizspark udløber – hvad så? 

Bizspark – mere end Licenser? 
ER nødt til at fremhæve fordelene ved at være med i Bizspark således at I 

har en chance for at benytte dem  

1) Få en Azure konto for ca 20.000 kr’s værdi PER PERSON i firmaet. 

2) Få fortalt historierne breder = promovering/marketing. 

3) Netværk – muligheder for hurtigere tilgang til hjælp, Udvide 

forretningsmuligheder i DK og udlandet. 

4) Events om nyttig viden, investorer, vækst osv osv 

NETVÆRK, NYE FORRETNINGSMULIGHEDER, MARKETING er nøgleordene 

udover GRATIS LICENSER 

HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve –log ind med LiveID 

 Brug Bizspark fuldt ud 

 

http://anorgaard.wordpress.com/nyhedsbreve-arkiv/
https://mspartner.microsoft.com/en/dk/pages/membership/action-pack-subscriptions.aspx
http://www.microsoftplatformready.com/
https://mspartner.microsoft.com/en/dk/pages/membership/competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/dk/Pages/Membership/core-benefits.aspx
https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/SubCntDefault.aspx?lcid=1033
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Arrangementer  

Den første Bizspark One  

Nyheder 
Fra september og frem starter Regions turen gennem DK.  

Få fokus på  Startups 

 Hvor kan der hentes hjælp 

 Få viden og erfaringer 

 Udvide sit netværk 

OG Skab Succes og Vækst henvender sig til ALLE, der har ønske om at starte 

egen virksomhed eller være med i en opstart. ALLE nystartede (max 3-4 år 

gammel) og mere etablerede firmaer, der har idéer til applikationer, services 

der kan udvikles af startups eller selv rekruttere ind til og naturligvis tilbyde 

interesserede medarbejdere at deltage i de 10 uger fokus-projektet varer pr. 

Region. Læs mere på itGrowth.dk 

 

Danmark har fået sin første Bizspark One partner: Mailtalk 

Det betyder at Mailtalk, der leverer en smartere digital kommunkations 

platform, er blevet valideret af et temmelig stærkt panel som værende 

super stærke dels med deres produkt, forretningsmæssige plan og 

virksomhed som helhed. Bliver spændende at følge. 

To virksomheder er blevetgodkendt som Bizspark Plus partnere 

Spiir, der har udviklet et produkt til kontrol af privat økonomi. Meget effektivt 

og ligetil at gå til. 

 

Pixel Pandemic – med deres Zombie spil. Revolutionerende på mange 

måder og spændende med deres visioner og henvendelser de får. Kan kun 

sige ”Prøv det”.  

Som Bizspark Plus får man Azure forbrug op til 330.000, kr det første år!!!! 

Læs mere om Bizspark One og Bizspark plus på www.bizspark.com 

 

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 16. august – HER er der FOKUS på NETVÆRK partnere imellem.. 

WPC (World Partner Conference) er et fantastisk sted at få udvidet sine 

forretningsmuligheder. Netværk og viden samlet på et sted – set med 

forretning og salgs øjne. 

 

Lige om hjørnet er Azure DevCamp – Få sky under neglene  – Gratis 

deltagelse – i henholdvis Hellerup 12. juni og Århus 14. juni  

 

 

 Regions tur 

 

Partnerdag 

WPC 

Azure træning  

De første Bizspark PLus  

http://www.itgrowth.dk/
http://www.mailtalk.dk/
http://www.spiir.dk/
http://pixelpandemic.net/
http://www.bizspark.com/
http://technet.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/da-dk/default.aspx
http://www.iamcp.dk/


 

SIDE 3  

 

Cloud/Windows Azure  12.juni    Hellerup  Tilmeld her 

Cloud/Windows Azure   14.april    Århus  Tilmeld her 

WPC - Toronto  8-12 juli 2012   USA  MSPartner  

PartnerDag (MS/IAMCP)  16. august   Kbh  TBA 

SQL Rally Nordic  1-3 oktober   Kbh  mere info her 

 

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://www.eventbrite.com/event/3619002534
http://www.eventbrite.com/event/3619002534
http://www.eventbrite.com/event/3618960408
https://partner.microsoft.com/us/40018508
http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/
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/

