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1. KOM GODT IGANG  
For at udvikle apps til Windows Phone 7 eller 8 og til Windows 8 (tablet), skal du sørge for, at du har hentet 

alt det nødvendige udviklingssoftware før du går i gang. Som studerende kan man altid få alle Microsofts 

udviklings - og designsoftware uden beregning, når man vil udvikle apps på Microsoft platformen. Det er et 

tilbud, som alle studerende kan få og det eneste det kræver, er, at din skole er tilmeldt DreamSpark.  

Herunder finder du en vejledning, som du kan bruge for at komme godt i gang med oprette en student 

DreamSpark konto, hente udviklingssoftware og oprette en udviklerkonto til Microsofts Dev Center 

(Windows Store), hvor du kan publicere dine Phone og Store apps.  Du opretter din gratis udviklerkonto til 

Dev center via DreamSpark. 

 

Dét, du som studerende aktivt selv skal gøre, for at komme godt i gang med at udvikle apps, er: 

1. Opret en DreamSpark konto (Se vejledningen under hver afsnit)  

2. Hente det nødvendige udviklingssoftware ud fra det operativ system (OS) du kører  

- Har du Windows 7, så kan du udelukkende udvikle apps til Windows Phone 7.  (Se 

vejledningen i afsnit 2)  

- Har du Windows 8.1, så kan du vælge at udvikle apps til Windows 8 (Store) og / eller 

Windows Phone 8 (Se vejledningen i afsnit 3) 

- Har du MAC, så skal du vælge at installere Windows, før du kan udvikle apps til Windows 

Platformen. (Se vejledningen i afsnit 5)  

3. Opret en udviklerkonto på Windows Store (se vejledningen under hvert afsnit)  
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2. JEG HAR WINDOWS 7 OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS 

PHONE 7  
 

Hvis du gerne vil udvikle apps til Windows Phone 7, så kan du hente og downloade det nødvendige 

udviklingssoftware, uden beregning via DreamSpark. Hvis du ikke allerede har en DreamSpark konto, skal 

du sørge for at oprette en konto hurtigst muligt. Hvis du allerede har en DreamSpark konto, skal du blot se 

bort fra afsnit 2.1 og gå direkte videre til at downloade softwaren. (Afsnit 2.2) 

Følg venligst nedenstående trin for at oprette en DreamSpark konto: 

2.1 Opret en DreamSpark konto  

1. Klik ind på www.dreamspark.com og start med at oprette en konto.  

2. Vælg menu ”Students”, herefter ”Create account”. – Indtast dine oplysninger. 

3. NB: Du bestemmer selv hvilken e-mail du vil anvende til at oprette din DreamSpark konto med, dog 

skal du være opmærksom på, at når du senere skal oprette en udviklerkonto i Windows Store, skal 

du benytte dig af et Live Id/Microsoft Account (dvs. en @outlook, @live, @hotmail e-mail adresse.

 

http://www.dreamspark.com/
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4. Du skal verificere din status via din skole. 

 

 

5. Indtast din skole e-mail adresse og klik på ”Verify”  

 

 

6. Herefter vil du blive godkendt som studerende af den pågældende skole og du vil modtage et link 

på din skolee-mail, som du skal klikke på. Samtidig vil du modtage en ”velkomst mail” i den 

mailboks, som du oprettede dit DreamSpark konto med.    

 

 

7. Klik på linket. Herefter er du automatisk verificeret som studerende og har hermed gratis adgang til 

Visual Studio. 

8. Du kan nu logge på DreamSpark med dit nyoprettet DreamSpark log-in.  
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2.2 Download udviklingssoftware  
DreamSpark har alle de værktøjer du har behov for at komme godt i gang med at bygge og designe din 

egen app!  Hvis du har Windows 7 skal du følge nedenstående trin for at hente og downloade 

udviklingssoftwaren, som du skal bruge til udvikling af apps på Windows Phone 7. 

2.2.1 Hent Visual Studio professional 2012   

1. Gå ind på www.dreamspark.com Vælg menu ”Students”, herefter ”Software Catalog”  

2. Vælg VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2012  

3. Klik på ”Get Verified” og indtast dit DreamSpark log-in.  

 

4. Klik på ”Download” 

 

5. Følg de videre trin i guiden 

- Start med at downloade og installere SDM (Secure download Manager), som sikrer at dine 

filer bliver downloadet sikkert  

- Download og åben derefter SDX filen 

 

 

http://www.dreamspark.com/
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6. Download og kør derefter Visual Studio Professional 2012. (Klik på ”Launch”) 

 

 

 

7. Åben programmet ”vs_professional” 

 

 
 

 

8. Sikre dig at alle flueben er VALGT og klik på ”Install”. 
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2.2.2 Hent SDK 7.1 her  
1. Hent SDK’et (Software Developer Kit) her: http://aka.ms/sdk-dk eller her: 

https://www.dreamspark.com/student/Windows-Phone-7-App-Development.aspx 

Pakken indeholder:  

- SDK 7.1 (Software) 

- SDK update 7.1.1 (Opdatering) 

- SDK update for windows Phone 7.8 (Opdatering) 

For at sikre en succesfuld installation af SDK’et, skal du downloade programmet og opdateringerne i 

ovennævnte rækkefølge, og du skal huske at køre installationspakken af SKD 7.1 softwaren helt færdig, 

før end du kører installationen af næste opdatering. 

 

2.3 Opret en udviklerkonto i Windows Store 
Før du kan publicere din app i henholdsvis vores Windows 8 eller Windows Phone Store, kan du 

oprette en udvikler konto på vores Dev Center (Windows Store) gennem DreamSpark, helt gratis. 

Bemærk venligst, at der kun findes en Windows Store nu og du kan både publicere Windows Phone 

apps og Windows Store apps i Windows Store.    

 

Følg venligst nedenstående trin for at oprette en udviklerkonto: 

1. Log ind på www.DreamSpark.com. Vælg menu ”Students” og derefter ”App Development”.  

Nu får du muligheden for at oprette en konto til Windows 8 og Windows Phone. Du får gratis 

adgang i 12 måneder ad gangen. 

2. Da det er den samme udviklerkonto, som kan bruges på både på Phone og 8, så er det lige 

meget hvilket felt du vælger at klikke på.  I vejledningen har vi valgt at benytte Windows 8 

feltet.  

3. Klik på ”Learn More” om Windows 8 og følg vejledningen:  

 

http://aka.ms/sdk-dk
https://www.dreamspark.com/student/Windows-Phone-7-App-Development.aspx
http://www.dreamspark.com/
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4. Få din helt egen registreringskode til Windows Udviklingscenteret her: http://aka.ms/regcode eller 

find den ved at scrolle nederst på siden. 

 

5. Opret en gratis Windows Store konto: http://aka.ms/winstoreportals  

Bemærk: Som tidligere nævnt, skal du anvende et Live ID / Microsoft Account (dvs. @outlook, 

@live, @hotmail) for at oprette en udviklerkonto i Windows Store. Hvis du ikke allerede har et live 

ID/Microsoft Account, så vil du herunder blive bedt om at oprette en.  

 

6. Du skal bruge din registreringskode under tilmeldingen. Vælg: ”Individuel konto type” 

 

http://aka.ms/regcode
http://aka.ms/winstoreportals
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7. Udfyld ALLE de obligatoriske felter med dine oplysninger.  

 

 

8. ”Accepter” betingelserne  

9. Indsæt din registreringskode i feltet og klik på ”Opdater total” 
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10. Angiv dit kreditkortnummer, så vi kan bekræfte din konto. Du skal ikke betale for abonnementet. Vi 

opkræver et mindre beløb via den angivne betalingsmetode (mellem 0,01 og 5 USD eller 

tilsvarende). Dette beløb refunderes til dig inden for et antal dage. Dette er udelukkende påkrævet 

for at demonstrere, at du ikke er en robot. Denne bekræftelse er påkrævet i forbindelse med 

registrering af apps i Windows Store.  

 

11. Start med ”kom godt i gang” og opdater efterfølgende med en udbetalingskonto.  
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3. JEG HAR WINDOWS 8 PRO 64BIT OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL 

WINDOWS PHONE 8 OG/ELLER WINDOWS 8 APPS (TABLET)  
 

Hvis du gerne vil udvikle apps til Windows Phone 8 og /eller Windows 8 (TABLET) kan du hente og 

downloade det nødvendige udviklingssoftware, uden beregning via DreamSpark. Hvis du ikke allerede har 

en DreamSpark konto, skal du sørge for at oprette en hurtigst muligt. Hvis du har en DreamSpark konto, så 

se bort fra afsnit 3.1 og gå direkte videre til at Download af software. (Afsnit 3.2) 

Følg venligst nedenstående trin for at oprette en DreamSpark konto: 

3.1 Opret en DreamSpark konto  

1. Klik ind på www.dreamspark.com og start med at oprette en konto.  

2. Vælg menu ”Students”, herefter ”Create account”. – Indtast dine oplysninger. 

3. NB: Du bestemmer selv hvilken e-mail du vil anvende til at oprette din DreamSpark konto med, dog 

skal du være opmærksom på, at når du senere skal oprette en udviklerkonto i Windows Store, skal 

du benytte dig af et Live Id/Microsoft Account (dvs. en @outlook, @live, @hotmail e-mail adresse.

 

 

 

 

http://www.dreamspark.com/
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4. Du skal verificere din status via din skole. 

 

 

5. Indtast din skole e-mail adresse og klik på ”Verify”  

 

 

6. Herefter vil du blive godkendt som studerende af den pågældende skole og du vil modtage et link 

på din skole-email, som du skal klikke på. Samtidig vil du modtage en ”velkomst mail” i den 

mailboks, som du oprettede dit DreamSpark konto med.    

 

 

7. Klik på linket. Herefter er du automatisk verificeret som studerende og har hermed gratis adgang til 

Visual Studio. 

8. Du kan nu logge på DreamSpark med dit nyoprettet DreamSpark log-in.  
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3.2 Download udviklingssoftware  
DreamSpark har alle de værktøjer, som du har behov for at komme godt i gang med at bygge og designe din 

egen app både på Windows Phone 8 og Windows 8 (Tablet)! Hvis du har Windows 8, så skal du følge 

nedenstående trin for at downloade softwaren.   

3.2.1 Hent Visual Studio professional 2013 her 
1. Gå ind på www.dreamspark.com Vælg menu ”Students”, herefter ”Software Catalog”  

2. Vælg VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2013  

3. Klik på ”Get Verified” og indtast dit DreamSpark log-in.  

 

4. Klik på ”Download” 

 

5. Følg de videre trin i download guiden 

6. Start med at downloade og installere SDM (Secure Download Manager), som sikrer at dine filer 

downloades sikkert  

7. Download og åben derefter SDX filen 

 

 

http://www.dreamspark.com/
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8. Download og kør derefter Visual Studio Professional 20. (klik på ”Launch”)  

 
 

9. Åben programmet ”vs_professional” 

 

 
 

10. Sikre dig at alle flueben er VALGT og klik på ”Install”  

 

BEMÆRK VENLIGST: Du skal sørge for at sikre dig, at ”Silverlight Development Kit” og ”Windows 

Phone 8.0 SDK” er valgt, da du ellers er nødsaget til at downloade dem efterfølgende!  
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3.3 Opret en udviklerkonto på Windows Store 
Før du kan publicere din apps på henholdsvis Windows 8 eller Windows Phone Store, kan du oprette 

en udvikler konto på vores Dev Center (Windows Store) igennem DreamSpark, uden beregning. 

Bemærk venligst, at der kun findes en Windows Store nu og du kan derfor publicere både Windows 

Phone apps og Windows Store apps i Windows Store.    

 

Følg venligst nedenstående trin for at oprette en udviklerkonto: 

1. Log ind på www.DreamSpark.com. Vælg menu ”Students” og derefter ”App Development”.  

Nu får du muligheden for at oprette en konto til Windows 8 og Windows Phone. Du får gratis 

adgang i 12 måneder ad gangen. 

2. Da det er den samme udviklerkonto, som kan bruges til både Phone og 8, er det lige meget 

hvilket felt du vælger at klikke på.  I vejledningen har vi valgt at benytte Windows 8 feltet.  

3. Klik på ”Learn More” om Windows 8 

 

 

 

4. Få din helt egen registreringskode til Windows Udviklingscenteret her: http://aka.ms/regcode  

 

5. Opret en gratis Windows Store konto: http://aka.ms/winstoreportals  

6. Opret en gratis Windows Store konto: http://aka.ms/winstoreportals  

BEMÆRK: Som tidligere nævnt, skal du anvende et Live ID / Microsoft Account (dvs. @outlook, 

@live, @hotmail) for at oprette en udviklerkonto i Windows Store. Hvis du ikke allerede har et live 

ID/Microsoft Account, så vil du herunder blive bedt om at oprette en.  

http://www.dreamspark.com/
http://aka.ms/regcode
http://aka.ms/winstoreportals
http://aka.ms/winstoreportals
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7. Du skal bruge din registreringskode under tilmeldingen. Vælg: ”Individuel konto type” 
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8. Udfyld ALLE de obligatoriske felter med dine oplysninger.  

 

 

9. ”Accepter” betingelserne  

10. Indsæt din registreringskode i feltet og klik på ”Opdater total” 
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11. Angiv dit kreditkortnummer, så vi kan bekræfte din konto. Du skal ikke betale for abonnementet. Vi 

opkræver et mindre beløb via den angivne betalingsmetode (mellem 0,01 og 5 USD eller 

tilsvarende). Dette beløb refunderes til dig inden for et antal dage. Dette er udelukkende påkrævet 

for at demonstrere, at du ikke er en robot. Denne bekræftelse er påkrævet i forbindelse med 

registrering af apps i Windows Store.  

 

12. Start med ”kom godt i gang” og opdatere efterfølgende med en udbetalingskonto.  
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4. JEG HAR WINDOWS 7, MEN ØNSKER AT OPGRADER TIL WINDOWS 8, 

SÅ JEG KAN UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE 8 OG/ELLER 

WINDOWS 8 (TABLET)  
 

Hvis du ønsker, at prøve Windows 8.1, så kan du downloade evalueringsudgaven for 90 dage. Du skal dog 

være sikker på, at du har læst og forstået betingelserne og vejledningen for opgraderingen til Windows 

8.1   

BEMÆRK VENLIGST: DU SKAL HUSKE AT TAGE BACKUP AF DINE FILER, FØR DU  STARTER OPGRADERINGEN 

til 8.1. 

Opgrader til Windows 8.1 “90 dages trial-version” her: http://aka.ms/90version 

Efterfølgende skal du følge vejledningen i afsnit 3, for at downloade det nødvendige software til Windows 

8.1  

Har din skole/institution en DreamSpark Premium abonnement, kan du som studerende få lov til at bruge 

Windows 8 softwaren indtil du stopper! Tal med din lærer, hvis du er i tvivl om hvilken udgave du/I har.  

5. JEG HAR MAC OG ØNSKER AT UDVIKLE APPS TIL WINDOWS PHONE  

OG/ELLER WINDOWS Store PLATFORMEN.  
 

Hvis du har en MAC pc og du ønsker at udvikle apps på Microsoft Platformen, til enten Windows Phone 

eller Windows Store, så skal du i første omgang tage stilling til, om du ønsker at installere/opgrader 

Windows på din MAC. Der er forskellige måder, hvor du kan installere Windows Software.  Via Bootcamp 

kan du installere en Windows Support Software Driver, læs mere her: 

http://support.apple.com/kb/HT5628, der gør det muligt at køre en Windows 8 på din MAC.  

Der er en udførlig guide med step by step instruktioner til hvordan man gør på mange versioner af OS X 

her:   

 https://www.apple.com/support/bootcamp/   

Føl derefter vejledningen på afsnit 2 eller afsnit 3, alt afhængig af hvilke Windows versioner, du vælger at 

installere.  

http://aka.ms/90version
http://support.apple.com/kb/HT5628
https://www.apple.com/support/bootcamp/

