
 

 

Kom i gang med din nye Visual Studio licens og MSDN abonnementet  

For at tilgå abonnementet skal du aktivere dit abonnement ved at tilknytte et LIVE ID til det.  

1) Start med at klikke dig ind her: https://msdn.microsoft.com/subscriptions/add/    

2) Log på med dit Windows LIVE ID (tidligere kendt som Passport) 

3) Indtast dit fornavn, efternavn, e-mail og Subscriber ID (hvis du har købt det i en butik eller online), 

BAN (hvis du har dit abonnement gennem en volumenlicensaftale) eller MSPP Technical Contact ID 

(hvis du har det gennem et af Microsoft partner programmerne). 

4) Accepter vilkårene og tryk på Send (Submit).  

5) Du kan også tilgå dit abonnement, bestilling og konto information her: 

https://microsoft.eu.subservices.com/msdn/default.aspx  

Hvis du har et abonnement som er udgået, og du ønsker at fjerne det fra din konto, så gå til ”Manage My 

Subscription Page”, vælg det abonnement du har haft og vælg Fjern (Remove).  

Problemer med din aktivering? 

Hvis der opstår problemer undervejs, så kontakt vores MSDN help desk på telefonnummer + 45 80 88 79 17. 

Du kan også maile dit problem til msdnic@eu.subservices.com,  eller kig her for at finde svar på eventuelle 

spørgsmål: https://microsoft.eu.subservices.com/msdn/FAQ.aspx.   

Hold dig orienteret! 

Hold dig orienteret om lokale aktiviteter, arrangementer og brugergrupper ved at tilmelde dig MSDN Flash 

Nyhedsbrevet her og besøg den lokale MSDN side for at hente inspiration og gode råd: www.msdn.dk  

Udsnit af licensiering og rettigheder af Visual Studio med MSDN abonnement:                       

 Visual Studio 2008 og Visual Studio Team System 2008, med eller uden MSDN 
Professional/Premium, er navngivne brugerlicenser. Det vil sige, at licensen og dens indhold må kun 
benyttes af den enkelte person, der har licens dertil.  

 MSDN Professional og MSDN Premium kan ikke købes uden at købe en tilhørende Visual Studio 
licens og er også navngivne brugerlicenser. 

 Den software, som er inkluderet i MSDN-abonnementerne, leveres med rettigheder til at designe, 
udvikle, teste og demonstrere applikationer/software, men må ikke udbydes i produktion 
medmindre, at softwaren er korrekt licenseret til dette formål. 

 En licenseret bruger må installere og tilgå softwaren på lige så mange enheder som vedkommende 
har behov for – men kun denne bruger må tilgå softwaren – hvis andre tilgår enhederne, så skal de 
også være licenseret.   

 Selvom vi benytter ordet ”Team” – er det ikke ensbetydende med, at det hører under en flerbruger 
licenseringsmodel – det betyder, at hvis du for eksempel har 10 udviklere som ønsker at benytte 
Visual Studio Team System Team Suite, så skal de hver især have en licens af Visual Studio Team 
System Team Suite. 

 
Find svar på mange flere spørgsmål vedrørende dine rettigheder her: http://msdn.microsoft.com/da-

dk/subscriptions/aa948864(en-us).aspx 

God fornøjelse!  
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