
 

 

 

 

 

 

Her er chancen for at få udbygget dit CV med en app – en reference som er andet end blot teori. 

Deltag i Techtalks og få den nøvendige viden om hvordan du kommer i gang og hvad det er, efterfulgt af Workshops 

hvor du rent faktisk får lært at lave en app og efterflg. Har du mulighed for at få hjælp med evt udfordringer i din 

app. 

Vi vil gerne vise at Danmark har en stor talent masse af studerende, der benytter alle de muligheder der er. 

Der er åben tilmelding til samtlige af disse kommende events, og det er gratis at deltage med undtagelse i 

Konferencerne. Tilmelding er nødvendigt også til de gratis arrangementer. 

TechTalks hvor du på et par timer får en gennemgang af hvordan du kommer i gang med at kode en app til 

windows Phone, derudover er der et par andre techtalks omkring at kode til windows 8 (surface) og hvordan du kan 

benytte skyen (azure) som backend. Det er begynder niveau så alle har en chance her 

 Workshops, hvor du kommer i gang med at kode en app. Du får oprettet konti og kommer ind i værktøjerne til at 

kode. Du får kendskab til de muligheder der er og kan efter denne workshop komme videre. I realiteten når du at få 

lavet en app, så du kommer hele processen igennem af kodning, test og submit til storen.  

Via CHAT online er der Efterfølgende mulighed for at få yderligere svar på evt. udfordringer og spørgsmål du har 

til din app – og ligeledes er mail support også altid en mulighed.  

Andre EVENTs der er interessante i dette regi: 

Windows 8 app kodning som Techtalk og hvordan du kan benytte skyen som backend. Yderligere holder vi en større 

konference Danish Developer Conference samt en seminar dag om at bygge de mest moderne hjemmesider. 

Til maj kommer to workshops for avancerede Phone udvikling. 

Oversigt over de forskellige events 

Dato Tid Sted Type Hvad Pris 

14. marts 15:00-18:00 ITU, Kbh Workshop Kod din windows phone app 0,- 

18. marts 14.30-16:00 AAU, kbh TECHTALK WindowsPhone 0,- 

20.marts 14:00-15:00 ONLINE CHAT Spørg eksperten vedr. kodning af din app 0,- 

21. marts 13:00-14:30 AAU, kbh TECHTALK Winrt til Surface (kodning af Windows 8 
apps)  

0,- 

2. april Hele dagen Horsens Konference Danish Developer Conference  Tjek *1) 

3. april 10:00-15:00 Microsoft, kbh Seminar Webcamp  - byg moderne hjemmesider 
med eksperter fra USA 

0,- 

4. april Hele dagen København Konference Danish Developer Conference  Tjek *1) 

8. april 14.30-17:00 AAU, kbh Workshop Kod din windows phone app 0,- 

9. april Hele dagen UCN, Odense Workshop Kod din Windows Phone app 0,- 

11.april 16:00-18:00 DTU, Lyngby TECHTALK WindowsPhone og Windows 8 0,- 

18.april 13:00-14.30 AAU, Kbh TECHTALK Windows Azure Mobile 0,- 

18.april 14:00-15:00 ONLINE CHAT Spørg eksperten vedr.kodning af  din app 0,- 

23. april 17:00-20:00 DTU, Lyngby Workshop Kod din Windows Phone app 0,- 

30.april 17:00-20:00 DTU, Lyngby Workshop Kod din Windows 8 app 0,- 

*1): Early Bird: 1500,- indtil 17/3 – herefter 2000,- NB: Studerende får 50% rabat. 

 



 

Beskrivelse af TECHTALKS 

Målgruppe: Alle der har lyst til lære at kode en app på Microsoft platform. 

Forudsætninger: ingen 

Tid & Sted: På de nævnte universiteter  

Speakers: Martin Esmann & Daniel Mellgaard Frost, Technical Evangelists, Microsoft Danmark 

Pris: 0,- 

Sprog: Dansk eller engelsk afhængig af deltagerne 

Tilmelding: [LINK] senest dagen før. 

Hvad får du ud af at deltage: 

I denne techtalk får du en viden der efter endt kursus giver dig indblik i en række punkter, som gør dig i stand til at 

gå videre til workshoppen. Du kan naturligvis gå direkte til workshoppen hvis du allerede er inde i nedenstående: 

 Hvad er apps? 

 Hvorfor apps? 

 Hvordan kommer jeg i gang? 

 

Beskrivelse af WORKSHOPs 

Målgruppe: For dig der vil lære at kode en app på Microsoft Platform 

Forudsætninger: At du har forberedt dig – se afsnittet herunder. 

Tid & Sted: På de nævnte universiteter 

Pris: 0,- 

Sprog: Dansk eller engelsk afhængig af deltagerne 

Speakers: Martin Esmann & Daniel Mellgaard Frost, Technical Evangelists, Microsoft Danmark 

Tilmelding: [LINK] seneste 3 dage før 

Hvad får du af at deltage: 

På denne workshop er det med udgangspunkt i at du kommer i gang med at kode en app, samt kende til processen 

fra start til slut: 

 Oprettelse af konto i appstoren 

 Kodning af simpel app (så du kender principperne). Du er velkommen til at starte med din egen app idé. 

 Test 

 Publicerings processen 

Efter deltagelse i workshops afholder vi et par CHAT sessioner, hvor du kan stille spørgsmål og få hjælp.  Derudover 

er du også velkommen til at sende mails direkte. 

Med fordel kan du deltage i den efterflg. Avancerede workshop som er planlagt til maj.  

Forudsætninger og forberedelse: 

Du skal have en PC/Laptop med Windows 7 eller højere  installeret (evt. en partition/virtuel). 

Installer softwaren på forhånd (gratis) – Hent det her: [http://wp.me/p1xsds-aN ] 

http://wp.me/p1xsds-aN

