
Microsoft®  
Pinpoint Guide



2

Indhold: 

01 Kom på Pinpoint
•	Opret en ny profil 

•	 Rediger din profil

02 Opret en annonce

03 Brug dit dashboard

04 Optimer din Pinpoint profil
•	 Kundevurderinger

05 Søgning på Pinpoint

06 Kom på Office 365 marketplace

07 Kom på Dynamics marketplace

08 Ressourcer



3

Kom på Pinpoint
•	 Se først om din virksomhed allerede er i Pinpoint   

(klik på ”Firmaer”, og skriv virksomhedsnavn i søgefeltet).

•	 Er din virksomhed ikke på listen, skal du oprettes i Partner Membership Center.  
Gå til Opret en ny Profil

•	 Er din virksomhed på listen, kan du gå til Brug dit Dashboard og redigere virksomhedens 
profil.
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http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/home
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Opret en ny profil
•	 Først skal du sikre dig, at jeres firmabeskrivelse er skrevet på dansk og opfylder retningslinier-

ne for en  Pinpoint firmaprofil

•	 Log ind i Partner Membership Center med det Live ID, der er assoccieret til din virksomhed. 
Klik på ”Manage organization profile”

•	Husk at klikke ok til ”List my organization in Microsoft Directories”

•	  Du skal opdatere jeres virksomhedsbeskrivelse til dansk  i begge felter – både det til en dansk 
beskrivelse og det til en engelsk.

•	 Ret andre felter til, hvis informationen har ændret sig siden, du sidst opdaterede jeres profil. 
Klik på ”update”.

http://pinpoint.microsoft.com/content/files/content/content_guidelines/da-DK/microsoft_pinpoint_profile_guidelines.pdf
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Rediger din profil
•	 Er dit firma allerede på Pinpoint, kan du foretage ændringer på dit Pinpoint Dashboard.

•	Åbn Pinpoint og log ind (brug samme Live id som i Partner Membership Center).

 

•	 Klik på ”Rediger profiler”

•	Vælg fanen ”virksomhedsoversigter for at redigere din firmaprofil

•	 Klik på Rediger detaljer i rullemenuen Handlinger.

•	Når du har foretaget ændringerne, skal du sørge for at klikke på den grønne knap Gem 
kladde eller Send til godkendelse

•	Vælg fanen ”Applikationer + services” for at redigere dine produkter

•	Vælg den applikation eller service, du vil ændre.

•	 Klik på Rediger detaljer i rullemenuen Handlinger.

•	  Når du har foretaget ændringerne, skal du sørge for at klikke på den grønne knap ”Gem 
kladde” eller ”Send til godkendelse”. 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1295601407&rver=6.0.5286.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Fpinpoint.microsoft.com%2FWLId%2FSetCookie.ashx%3FPPLIRRUrl%3Dhttps%3a%2f%2fpinpoint.microsoft.com%2fda-DK%2fRegisterUser.aspx%3fsi%3d1&lc=1030&id=256714
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Opret en annonce
•	 Log på Dashboard på Pinpoint med dit Live ID

•	 Klik på ”Rediger profiler”, derefter på ”Applikationer og Services” og til sidst på ”ny”.

•	Du skal nu vælge sprog og det land, løsningen skal vises i. Husk, at du skal skrive på lokalt 
sprog – fransk hvis løsningen skal vises i Frankrig osv.
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•	Udfyld alle felter markeret med stjerne (*) samt de felter, der giver mening ift. din løsning. 
Afslut ved at klikke på ”Send til godkendelse”.
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•	Din løsning har nu status af: ”Udkast ikke på liste, afventer godkendelse”. Der kan gå op til 
fem arbejdsdage, inden løsningen publiceres på Pinpoint.

•	 Klip på ”Fortsæt”

Få en god annonce på dine applikationer og services ved at:
•	  Give din applikation eller service et navn, som fortæller kunderne hvad den kan.

•	  Angive i de 2 første sætninger; hvilket produkt du tilbyder, hvilke kunder det henvender sig til 
og hvordan det hjælper dem.

•	  Angive 3-5 funktionaliteter og/eller fordele, som dine kunder kan forvente som resultat af at  
købe af dit produkt.

•	  Huske Links!  
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Brug dit dashboard
•	Åbn Pinpoint og log ind (brug samme Live id som i Partner Membership Center). Første 

gang du logger ind i Pinpoint, skal du associere dit (Microsoft konto) Live ID til Pinpoints 
Dashboard.
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https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1295601407&rver=6.0.5286.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Fpinpoint.microsoft.com%2FWLId%2FSetCookie.ashx%3FPPLIRRUrl%3Dhttps%3a%2f%2fpinpoint.microsoft.com%2fda-DK%2fRegisterUser.aspx%3fsi%3d1&lc=1030&id=256714
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1295601407&rver=6.0.5286.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Fpinpoint.microsoft.com%2FWLId%2FSetCookie.ashx%3FPPLIRRUrl%3Dhttps%3a%2f%2fpinpoint.microsoft.com%2fda-DK%2fRegisterUser.aspx%3fsi%3d1&lc=1030&id=256714
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1295601407&rver=6.0.5286.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Fpinpoint.microsoft.com%2FWLId%2FSetCookie.ashx%3FPPLIRRUrl%3Dhttps%3a%2f%2fpinpoint.microsoft.com%2fda-DK%2fRegisterUser.aspx%3fsi%3d1&lc=1030&id=256714
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•	Du bruger Pinpoint Dashboard til at administrere din Pinpoint konto. Her kan du:

•	 Tilføje og redigere din profil

•	Opdatere dine annoncer for din profil

•	  Sætte dine annoncer ud i flere regioner og på flere sprog.

•	  Se kundeaktivitet på din profil. 

•	  Se trafikanalyser for din profil; Besøg og sidevisninger; interne henvisninger og forespørgs-
ler

Ordforklaringer:
Besøg: Antal besøg angiver hvor mange gange, der er kommet nogle ind på dit website.

Sidevisning: angiver at kunden har set én side på din hjemmeside. Antallet af sidevisninger viser 
total set hvor mange sider der er blevet set på tværs af alle besøg og alle sider

Interne henvisninger: Angiver hvordan trafik til jeres profil er sket på Pinpoint. (mest brugte 
søgeord, kategorier)

Forespørgsler: Info om henvendelser fra potetielle kunder på jeres kontakt info, og giver mulig-
hed for detaljeret info under kundeanmodninger om hvor kunden har kigget. (hvilken lokation, 
hvor de har fundet frem til jer fra m.m) 



11

Optimer din  
Pinpoint profil

•	Opnå bedre søgerangeringer på Pinpoint ved at bruge relevante nøgleord i din virksomheds-
oversigt og dine annoncer for applikationer og services

•	Vurder om din profil opfylder nedenstående 6 punkter, som alle er med til at forbedre din 
virksomheds rangering på Pinpoint

•	Hav en Pinpoint profil både med en virksomhedsbeskrivelse og annoncer

En god virksomheds-profil:
•	  Fortæl om din kerneaktivitet i første sætning.

•	Angiv 3-5 fokusområder, som du er specialiseret i og/eller Microsoft produkter, som du sup-
porterer.

•	  Husk kontaktinfo!

•	  (Skriv på dansk)

04
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Få en god annonce på dine applikationer og services ved at:
•	  Give din applikation eller service et navn som fortæller kunderne hvad den kan.

•	Angive i de 2 første sætninger; hvilket produkt du tilbyder, hvilke kunder det henvender sig til 
og hvordan det hjælper dem.

•	  Angive 3-5 funktionaliteter og/eller fordele, som dine kunder kan forvente som resultat af at  
købe af dit produkt.

•	  Huske Links!  

Andre måder at forbedre din profil på:
•	  Opnå en Microsoft kompetence 

•	  Få dine kunder til at vurdere din virksomhed og produkter. Se mere under Få kundevurderin-
ger

•	  Bliv Cloud accelerate partner

•	  Få en certified for Microsoft Dynamics anbefaling

Få kundevurderinger
•	  Send en mail til dine kunder, og inviter dem til at indsende vurderinger om din virksomhed 

eller løsning/service. Benyt evt denne skabelonen til kundevurderinger på Pinpoint.

•	  Få kunderne til at beskrive deres oplevelser med dit firma i simpel sprogbrug med relevante 
oplysninger, der viser potentielle kunder, hvordan du opfylder netop deres behov.

•	  En ny vurdering vises på Pinpoint med det samme, men det tager normalt op til to uger, før 
stigningen i det samlede antall af anmeldelser kan ses på Pinpoint

•	  Bemærk at kunden skal logge på Pinpoint med en Microsoft konto (Live ID) for at kunne fore-
tage en vurdering.

assets.pinpoint.microsoft.com/uploadedFiles/ContentRoot/Files/da-DK/Customer_Rating_Review_E-mail_Template.oft
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Søgning på  
Pinpoint
•	  Generel søgning. Klik på ønsket land og benyt søgefeltet øverst på forsiden (Vær opmærksom 

på at der kun søges på virksomhedsprofiler).

 

•	  Begræns søgning ved at vælge ”Gennemse kategorier” i venstre side eller søg specifikt efter 
applikationer; services; virksomheder eller på produktmarkedspladser i venstre side under 
”Hvad leder du efter” 
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•	  Der er 3 muligheder for at indkredse søgningen (Bedste match er standardindstillingen):

•	  Markér Klassifikation for at se de applikationer, som matcher dine søgekriterier og har kun-
deklassifikationer og -vurderinger.

•	  Markér Navn for at se resultaterne i alfabetisk rækkefølge.

•	  Markér Udgivelsesdato for at se de applikationer, der matcher søgekriterierne, filtreret efter 
seneste udgivelsesdato.
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Kom på Office 365 
marketplace

Krav til alle annoncer
•	  For alle annoncer på Office 365 Marketplace skal din virksomhed opfylde følgede 

krav:

•	  Have en udgivet profil på Pinpoint

•	  Have et tilbud, der skaber værdi for Office 365 kunder 

•	  Tilbyde en applikationen eller en professionelle service der ikke har det samme 
navn som et eksisterende Microsoft-produkt

•	  Have en annonce, hvor den fortæller at din applikation eller professionelle service 
integreres med eller forbedrer et Microsoft Office 365-produkt og hvilken værdi el. 
funktionalitet kommer der tilføres disse Office 365 produkter:

•	  Office 365

•	  Exchange Online

•	  Lync ( Lync 2010; Lync 2010 Mobile; Lync Server 2010; Lync Web App)

•	  Sharepoint Online

•	  Office 2010 (m. min 1 af flg.: Access 2010, Excel 2010; InfoPath 2010; Outlook 
2010; OneNote 2010; Powerpoint 2010; SharePoint Workspace 2010; Word 2010)

06
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Krav til Applikationer
•	  Yderligere krav til annoncer på applikationer (Du behøver ikke at leve op til dem alle, men blot 

dem, der er relevante for din applikation).

•	  Exchange Online – Applikationen skal bestå Microsoft Platform Ready-testen

•	  Lync: 

•	  Applikationen skal bestå Microsoft Platform Ready-testen

•	  Applikationen skal bestå relevante kompabilitets- og produktivitetskvalificeringsprogrammer 
for Unified Communications

•	  Office 2010 - Applikationen skal være kompatibel med en Office 2010 komponent

Krav til Professionelle Services
•	  Yderligere krav til annoncer på professionel service (Du behøver ikke at leve op til dem alle, 

men blot dem, der er relevante for din professionel service).

•	  Alle professionelle services – din organisation skal være tilmeldt programmet Cloud Essentials 
eller Cloud Accelerate

•	  Office 2010 – Servicen skal være kompatibel med en Office 2010-komponent og du skal have 
en kompetence i en af følgende:

•	  Business Intelligence; Collaboration and Content; Communications; Data Platform; Messa-
ging; Project & Portfolio

Opret annonce
•	  Log på Pinpoint Dashboard med den Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID), der er 

tilknyttet din Microsoft MPN-konto (Microsoft Partner Network).

•	  Klik på Tilføj eller Rediger profiler, og klik derefter på fanen Applikationer og services

•	  Klik på Rediger delte attributter ud for den annonce, du ønsker på Office 365 Marketplace.

•	  Vælg relevante muligheder for følgende:

•	  Marketplace

•	  Produktafdeling

•	  Annocetype

•	  Microsoft “Virker sammen med”-produkter

•	  Relevante virksomhedsbehov

•	  Klik på Send til godkendelse

http://pinpoint.microsoft.com/en-AL/SelectCulture
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Kom på Dynamics 
marketplace

Krav til Applikationer
•	  Din Applikation skal have bestået Microsoft Dynamics-softwaretesten for de senest udgivne 

Microsoft Dynamics-produkter

•	  Microsoft Dynamics CRM-applikationer: Registrer og test din applikation på Microsoft Plat-
form Ready.

•	  Microsoft Dynamics ERP-applikationer: Gennemfør test på Lionbridge

Krav til Professionelle Services
•	  For CRM:

•	  Du skal have  Customer Relationship Management kompetencen

•	  Du skal understøtte den seneste version af Microsoft Dynamics CRM

•	  Du skal være registreret som Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) Reseller

•	  For ERP:

•	  Du skal have  Enterprise Resource Planning kompetencen

•	  Du skal understøtte de seneste versioner af Microsoft Dynamics ERP-produkter.
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http://www.microsoftplatformready.com/global/CRM
http://www.microsoftplatformready.com/global/CRM
http://www.lionbridge.com/
https://mbs2.microsoft.com/userinfo/AssociateAccount.aspx
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Krav til Internationale annoncer
•	  Oprette 2 ekstra Microsoft Dynamics-kundegodkendte anbefalinger i MPN pr. løsning, pr. 

land/område, hvor du vil annoncere. 

•	  Bruge Pinpoint Dashboard til at oprette annoncer på det lokale sprog i flere lande/regioner 
og indsende dem til godkendelse.

•	  Når dine anbefalinger er godkendt af kunden, skal du sende en e-mail til dynmktpl@micro-
soft.com. Tilføj et link til den Pinpoint-løsningsprofil, som du vil have annonceret, og angiv det 
ønskede land/område

Opret annonce
•	 Log på Pinpoint Dashboard med den Microsoft-konto (tidligere Windows Live ID), der er 

tilknyttet din Microsoft MPN-konto (Microsoft Partner Network).

•	  Klik på Tilføj eller Rediger profiler, og klik derefter på fanen Applikationer og services

•	 Klik på Send til godkendelse

https://partner.microsoft.com/global/30000104?ID=91521196
http://pinpoint.microsoft.com/en-AL/SelectCulture
http://pinpoint.microsoft.com/en-AL/SelectCulture
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Ressourcer
•	  Microsoft Partner portal

•	  Kom i gang med Pinpoint

•	  Annoncer på Microsoft produktmarkeder

•	  Pinpoint samlet FAQ

•	  Pinpoint fejlfinding

•	  Hjælp til kunder

•	  Microsoft Platform Ready

•	  Kompatibilitets- og produktkvalificeringsprogrammer

•	  Microsoft Cloud programmer

•	  Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) Reseller
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https://mspartner.microsoft.com/en/dk/Pages/Pinpoint.aspx
http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/GetListed1
http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/listinproductmarketplaces
http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/PartnerFaq
http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/MicrosoftPartnerNotOnPinpoint
http://pinpoint.microsoft.com/da-DK/Help
http://www.microsoftplatformready.com/office365
http://technet.microsoft.com/da-DK/lync/gg236602
https://mspartner.microsoft.com/en/dk/Pages/Solutions/microsoft-cloud-solutions.aspx
https://mbs2.microsoft.com/userinfo/AssociateAccount.aspx



