
Ekstra fordel for dig med 
MSDN-abonnement
Abonnerer du på Visual Studio Professional, Test Professional, Premium eller Ultimate med MSDN eller MSDN Plat-
forms, har du allerede adgang til benytte ydelser i Azure for et fast beløb hver måned. Se tabellen herunder.

I Azure kan du helt enkelt og på ganske få minutter sætte en test eller et udviklings miljø op uden investering i 
hardware. Du kan f.eks.

Hvad er Azure?
Azure er en åben og fleksibel platform i skyen, hvor du hurtigt kan skabe, distribuere og håndtere programmer 
i et globalt netværk af Microsoft datacentre. Azure består både af basisydelser inden for infrastruktur (IaaS) og 
platformsydelser (PaaS).

Azure er en åben platform
I Azure vælger du selv dit operativsystem og programmeringssprog. Platformen er helt åben, og du kan når som 
helst flytte dine applikationer, virtuelle maskiner med mere til en lokal server eller et partnermiljø.

•  TESTE KOMPATIBILITET MED NYE PRODUKTER: 
Hvordan fungerer min applikation på Windows Serv-
er 2012 eller med SQL Server 2014?

•  TESTE SKALERBARHED: Hvad sker der, når jeg går 
fra én webserver til fem?

•  UDVIKLE BACK-END FOR MOBILE APPS: Kobl dig 
op på millioner af apps i Windows, iOS og Android 
og kommuniker til/fra dem via skyen

•  ANALYSERE BIG DATA MED HADOOP: Med Azure 
Azure HDInsight kommer du nemt i gang med at 
analysere store datamængder baseret på open 
source frameworket Hadoop

•  SKABE ET DEMO-MILJØ FOR KUNDER: Sæt et 
demo-miljø op undervejs i kundemødet baseret 
på en virtuel maskine image, du har klargjort på 
forhånd.



Log ind
Vælg ”Activate Azure”
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Sådan udnytter du 
dine fordele



Indsæt information og mobilnummer
 Vælg ”Send sms”
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Indtast den kode, du får 
 Vælg ”Bekræft kode”
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Bekræft aftalen og godkend 
 Vælg derefter ”Registrer dig”



Nu er du klar
 Klik på ”Portal” for at begynde at anvende Azure
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  Du kan se hele tiden se, hvor meget du 
har tilbage af dit månedlige beløb ved at 
klikke på det grønne vindue.
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