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Om Microsoft Partner Network 
 

Microsoft Partner Network är ett globalt partnerprogram som är avsett för dig som är utvecklare eller återförsäljare av Microsofts produktplattform. 

Microsoft Partner Network har tre medlemskapsnivåer som ger olika förmåner baserat på vilken nivå du väljer. I denna guide får du bland annat mer 

information om dessa, hur du administrerar dem och vilka fördelar de ger. 
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Nätverksmedlem 
 

 Det är inga krav eller avgifter för dig som vill registrera dig som Microsoft partner.  

 För att bli nätverksmedlem så går du in på Microsoft Partner Network och registrerar dig genom en 3-stegs process, mer information om hur det går 

till finner du längre ner i guiden.  

 Som nätverksmedlem får du access till Partnerportalen och de onlineutbildningar som finns för partner samt marknadsmaterial via Partner Marketing 

Center. Du får också tillgång till vår Onlinesupport samt möjlighet att synas i Microsoft Pinpoint och delta i vårt Yammer-nätverk för svenska partner.  

 

Prenumerant på Action Pack 
 

 Som medlem i Microsoft Partner Network kan du även prenumerera på Microsoft Action Pack, en kostnadseffektiv prenumeration på helårsbasis 

som passar partner som fokuserar på molnbaserade tjänster och lösningar mot SMB-marknaden. Här kan du läsa mer om Microsoft Action Pack och 

registrera dig. 

 Det finns 6 resurscenter inom Microsoft Action Pack. Man kan välja en eller flera beroende på sin verksamhet. 

 

 
 

 Prenumerationsavgiften är 3 100 kronor/år. Du förnyar själv prenumerationen (vi skickar påminnelse via mejl tre månader innan ditt förnyelsedatum). 

Reselling 

Designed for partners 

focused on reselling 

on-premises software, 

cloud services, and 

Microsoft-based 

devices.  

Application Design & 
Development 

Optimizes ability to 

develop commercial 

applications and 

custom development 

solutions on Microsoft 

platforms. 

Professional Services 

Provides tools to 

create integrated 

solutions and develop 

additional services on 

Microsoft platforms. 

Hosting 

Provides training tools 

that help partners 

confidently build or 

expand their hosting 

services. 

Managed services 

Provide tools, training, 

marketing and 

technical support to 

develop and enhance 

partner`s role as 

trusted advisor. 

Device Design & 
Development 

Designed for partners 

who design and 

develop device 

solutions and 

intelligent systems on 

Microsoft platforms 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/membership/enroll.aspx
https://readytogo.microsoft.com/sv-se/Sidor/Home.aspx
https://readytogo.microsoft.com/sv-se/Sidor/Home.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Support/partner-support-community.aspx
http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/home
https://www.yammer.com/mpnsverige
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/action-pack.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/action-pack.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-reselling.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-reselling.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-application-design-development.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-application-design-development.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-professional-services.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-professional-services.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-hosting.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-hosting.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-managed-services.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-managed-services.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-device-design-development.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/action-pack-device-design-development.aspx
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Kompetenspartner 
 

 Att vara kompetenspartner är att ha en kvalitetsstämpel från Microsoft. Som kompetenspartner kan du marknadsföra dig som partner till Microsoft 

och du kan visa för dina kunder att du är certifierad inom just dina specialistområden.  

 Det finns 26 olika kompetenser i Microsoft Partner Network. På denna sida kan du läsa mer om de specifika kriterierna och förmånerna för just den 

kompetensen. 

 Det finns två olika nivåer på kompetensstatus – Silver & Guld. Kompetensavgiften gäller för ett år och är för silverkompetens 11 000 kronor, och för 

guldkompetens 28 000 kronor. 

 Man kan alltid uppgradera sig från silver till guld genom att uppfylla de krav som krävs. Under sitt medlemskapsår kan man uppgradera sin 

kompetensstatus utan att behöva betala en uppgraderingsavgift. 

 

 

MPN Kompetensöversikt 

 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/competencies.aspx
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 Kompetenserna kan delas in i tre olika områden, vilka korresponderar mot en specifik uppsättning förmåner och krav: Cloud Performance, Hybrid 

och On-Premises kompetenser. 

 

 

 

  

 

 
 

 

Molnfokuserade kompetenser (Cloud Performance)  
 

 Microsoft lanserade i september 2014 tre molnfokuserade kompetenser för Microsoft Office 365 och Microsoft Azure; Cloud Productivity, Small and 

Midmarket Cloud Solutions och Cloud Platform. Som partner till Microsoft kan du kvalificera dig för dessa kompetenser genom bevisad prestation i 

form av faktiska affärer. 

 Fram till den 30 juni 2015 kommer kompetensavgiften för silvernivå att utgå, och kompetensavgiften för guldnivå att vara reducerad till 

24 000 kronor.  

 

 

 

  
For partners selling Microsoft Office 365 to small and mid-market customers. 

For partners deploying Microsoft Office 365 for enterprise customers. 

For partners who specialize in delivering infrastructure, PaaS and SaaS solutions 

on Microsoft Azure. 
Cloud Platform 

Small and Midmarket 

Cloud Solutions 

Cloud Productivity 

On Premises 

Competencies:  
All other 

Cloud Performance 

Competencies:  
Cloud Platform 
Cloud Productivity,  
Small and Midmarket Cloud 

Hybrid 

Competencies: App Dev, Collaboration & 

Content, Communication, Data Platform, 
Datacenter, Dev & Deployment, 
Messaging, Mid Market Solution Provider, 
Project & Portfolio Mgmnt  

https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/Solutions/Cloud-is-our-core.aspx
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Förmånerna i Microsoft Partner Network 

 
 Som medlem i Microsoft Partner Network får du beroende på medlemskapsnivå tillgång till en mängd förmåner som hjälper dig till att stärka din 

verksamhet: interna programvarulicenser (IURs), MSDN prenumeration, rådgivningstimmar, Microsoft Partner logotyp, tillgång till marknadsförings- 

och utbildningsresurser etc. 

 I IDCs white paper, "The business value of the Microsoft Partner Network core benefits" kan du läsa mer om hur MPN står sig i jämförelse med andra 

partnerprogram och se kvantifierade exempel på detta.  

 En detaljerad överblick över de olika förmånerna finns på Microsoft Partnerportal. 

 

Benefit 
Community 

Registered Partner 

Action Pack  

subscription 

Silver  

competency 

Gold  

competency 

Software + Services 
licenses for IUR * 

Not Applicable 
Up to 10 licenses per product 

 

$100 monthly Azure credit 

Up to 25 licenses per product 

 

$100 monthly Azure credit 
+$250 monthly Azure credit  for 

Cloud Performance competencies 

Up to 100 licenses per product 
 

$100 monthly Azure credit 
+$500 monthly Azure credit  for 

Cloud Performance competencies 

O365 Demo tenant Applicable Applicable Applicable Applicable 

Partner Advisory Hours Not Applicable 5 hours with first cloud sale 20 hours 50 hours  

Signature Cloud Support Not Applicable Not Applicable 

Unlimited access for Cloud 
Performance competencies 

 
5 Signature Cloud Support Incidents for 

Hybrid competencies 

Unlimited access for Cloud 
Performance competencies  

 
10 Signature Cloud Support 

Incidents for Hybrid competencies  

Product Support Unlimited online support 

Unlimited online support 
 

10  Product Support Incidents 

Unlimited online support 
 

15 Product Support Incidents 
 

Unlimited online support 
 

20 Product Support Incidents 
 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/membership/downloads/benefit-value.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/core-benefits.aspx
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Partner Support 
Community 

Unlimited access Unlimited access Unlimited access Unlimited access

MSDN Subscriptions 
5 seats of Visual Studio Online 

Basic 

3 Visual Studio Professional licenses 
 

5 seats of Visual Studio Online Basic 

5 Visual Studio Premium with 
MSDN subscriptions  

 
5 seats of Visual Studio Online Basic 

10  Visual Studio Premium with 
MSDN subscriptions  

 
5 seats of Visual Studio Online Basic 

Microsoft logo  Not Applicable Not Applicable Silver competency logo Gold competency logo 

Partner Incentives ** Cloud incentives Cloud incentives Licensing, solution, and cloud 
incentives 

Licensing, solution, and cloud 
incentives 

Microsoft Pinpoint  Standard listing Standard listing Prioritized listing Prioritized listing 

Partner Marketing Center Unlimited access Unlimited access Unlimited access Unlimited access 

Bing Credits Not Applicable $600 Bing search advertising credit 
Application Development and Digital 

Advertising are eligible 
Application Development and Digital 

Advertising are eligible 

Partner Newsletter Subscription Subscription Subscription Subscription 
Dedicated Microsoft 
contact Not Applicable Not Applicable Eligible Eligible 

Partner Learning Center Unlimited access Unlimited access Unlimited access Unlimited access 
Microsoft LicenseWise Not Applicable Access Access Access 

CSAT Index Not Applicable Not Applicable Access Access 

 

* Läs mer om hur du kan använda internal user rights här. Har du behov av fler förmåner finns möjlighet att köpa till Additional Benefit Toolkits  

** Få mer information om våra incitamentsprogram här 

 

 

  

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/internal-use-software.aspx#_
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/license-benefits-silver-gold-competencies.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/membership/partner-incentives-program.aspx
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Översikt Technical Benefits  

 

  

Unlimited Signature Cloud   
Support* 

20 Product Support Incidents 

20 Advisory Hours, Pre-sales Support, Partner Support Community 

15 Product Support Incidents 

5 Signature Cloud Support 

Incidents 

Unlimited Signature Cloud 

Support 
15 Product Support Incidents 

5 Advisory Hours (with first cloud sale), Partner Support Community 

10 Product Support Incidents 

Partner Support Community 

Online Interactive Sessions 

Gold competency 

Silver competency 

Action Pack 

Subscription 

Registered partner 

50 Advisory Hours, Pre-sales Support, Partner Support Community 

10 Signature Cloud Support 

Incidents 

 

20 Product Support Incidents 

 

Cloud Performance Hybrid On Premises 
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Signature Cloud Support 

Signature Cloud Support är en exklusiv teknisk förmån för partner med en molnkompetens (obegränsad tillgång), och/eller en hybridkompetens (ett antal 

incidenter beroende på kompetensnivå). Tjänsten innebär kvalificerad break-fix support för Microsofts molnprodukter.  

 

Du kan få mer information om vad Signature Cloud Support innebär och medför genom att lyssna på inspelningen av Lync-mötet med John Butler, 

Technical Benefit Specialist, från den 6 november 2014. 

 

Registrera ett supportärende 

 

 

 

  

In the “Welcome to Microsoft Partner 

Signature Cloud Support” page, click the 

“Submit Office 365 incident online” link 

next to the Office 365 logo. 

Microsoft Office 365 

Microsoft Azure 

In the “Welcome to Microsoft Partner 

Signature Cloud Support” page, click the 

“Submit Microsoft Azure incident online” 

link next to the Microsoft Azure logo. 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/support/signature-cloud-support.aspx
http://www.microsoftpartnerblogg.se/2014/10/27/lync-mote-om-signature-cloud-support-6-november/
http://aka.ms/SCS
http://aka.ms/SCS
http://aka.ms/SCS
http://aka.ms/SCS
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Rådgivningstimmar (advisory hours) 

Som Action Pack-prenumerant eller kompetenspartner har du tillgång till ett antal rådgivningstimmar (advisory hours) som du kan nyttja för exempelvis 

utbildning, Technical presales Assistance och rådgivning. Rådgivningstimmar ges per medlemskapsperiod och måste användas inom densamma, så missa 

inte att se över hur många timmar du och ditt företag har, samt vad ni kan använda dem till. Här finns oftast mycket att vinna. 

Vill du läsa mer om advisory hours samt logga in för att se hur många timmar du har kvar kan du göra det här: How to use your partner advisory hours. 

 

Technical training: 

 Learning paths provide a training roadmap that can help partners reach their particular goals. Many of the trainings powered by Microsoft Services 

are available at no cost, while select offerings will consume advisory hours. 

 Practice Accelerator provides a set of reusable tools and deployment best practices to help partners accelerate time to market, increase customer 

wins and retention, and improve delivery quality through proven guidance. A Practice Accelerator costs five partner advisory hours and courses take 

approximately eight hours. 

 Technical Presales Assistance provide the technical information partners need to close more deals such as best practices, expert presales, 

deployment, and development guidance. Partners who have attained a silver or gold competency receive unlimited presales advisory support for any 

deal worth US$3,000 or more. For deals worth less than US$3,000, partners can access Technical Presales Assistance by phone using their allotted 

partner advisory hours or through the Partner Support Community. 

 Advisory Services empower partner`s team with personalized technical assistance from experienced Microsoft partner consultants. These services 

are designed to help partners with their customer solutions, and can include assistance with code development and guidance in deploying key 

Microsoft technologies.  

  

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Support/partner-advisory-hours.aspx
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/training/practice-accelerator.aspx#_
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/premium/my-support.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/Support/partner-support-community.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/premium/my-support.aspx
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Microsoft Pinpoint  
Microsoft Pinpoint är en webbaserad tjänst där företag som är i behov av en it-konsult kan söka bland Microsofts partnerföretag.  

Det är också till Pinpoint vi i exempelvis kampanjer och på våra webbar hänvisar kunder som vill hitta en it-expert. 

Pinpoint är gratis för alla Microsoftpartner att använda. Som medlem i Microsoft Partner Network (MPN) får ni automatiskt en  

profil på Pinpoint förutsatt att ni vid registrering till MPN valt att vara med i Microsofts kataloger.  

När en kund söker i Pinpoint presenteras resultat utifrån  

följande faktorer (i prioritetsordning): 

 

 Sökord 

 Kompetens/programnivå 

 Svarsgrad:  Kommer snart 

 Cloud Performance  

 Omdömmen & recensioner  

 Uppdaterad profil  

 

 

 

  Läs mer om Pinpoint samt hur du skapar och underhåller er profil på partnerbloggen.  

 

Mer information om sök och rankning hittar du här: Så fungerar sök och rankning på Pinpoint   

http://www.pinpoint.microsoft.com/
http://www.microsoftpartnerblogg.se/2013/11/28/pinpoint/
http://www.microsoftpartnerblogg.se/2014/11/12/sa-fungerar-sok-och-rankning-pa-pinpoint/
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Översikt över vad som krävs för att bli Microsoft Partner, per partnernivå 
 
En detaljerad översikt av vad som gäller för varje enskild kompetens finns att hitta på Microsoft Partnerportal. 

 

 

 
Technical 

Credentials 

Performance  

Goal Assessments 
Customer 

Reference 
CSAT 

Revenue 

Commitment 
Annual Fee 

Registered Partner  Not required Not required Not required Not required Not required Not required Not required 

Action Pack 

Subscription 
Not required Not required 

1 individual (in case of 

automatic Dun & 

Bradstreet verification 

of company is not 

passed) 

Not required Not required Not required 3 100 SEK 

Silver Competency 

2 MCPs or 1 tested 

product/application 

(except of Performance 

competencies) 

Cloud Performance 

competencies only 

1 individual (depending 

on competency: Sales/ 

Technical 

Presales/Licensing) 

3 references Not required 
Required for CRM 

and ERP only 
11 000 SEK* 

Gold Competency 

4 MCPs or 1 tested 

product/application 

(except of Performance 

competencies) 

Cloud Performance 

competencies only 

2 individuals (depending 

on competency: Sales/ 

Technical 

Presales/Licensing) 

5 references Required 

Required 

depending on 

competency and 

region 

28 000 SEK* 

 

* Kampanj på kompetensavgifer för molnkompetenserna till och med 30 juni 2015. Ingen kompetensavgift för silver, och reducerad avgift för guld; 24 000 

kronor. 

 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/competencies.aspx


  

12 | P a g e  
 

 

Bli en Microsoft Partner 
• Gå till Microsoft Partner Network-portalen.  

• Tryck på "Join Now" eller välj “Enroll” under fliken Membership  

 

 

 

 

• Eller gå via Membership overview page 

 

 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/overview.aspx
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Registrera dig för att bli partner till Microsoft genom att fylla i formuläret. För att registrera dig behöver du logga in med ett Microsoft-konto (hette tidigare 

Windows Live ID). Avsluta med att acceptera användarvillkoren.  
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Du är nu en registrerad Microsoftpartner! Du får ditt partner-ID på en gång och kan logga in i partnerportalen. Du får även ett bekräftelsemejl från oss inom 

en snar framtid. Du kan när du vill ändra din medlemskapsnivå genom att börja prenumerera på Microsoft Action Pack eller uppnå en kompetens. 

 

  

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/index.aspx
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Därför behöver du ett Microsoft-konto och så skaffar du ett 
 

Ett Microsoft-konto (hette tidigare Windows Live ID) är en mejladress och ett lösenord du använder för att logga in i exempelvis Windows 8, Windows 

Phone, Xbox LIVE, OneDrive och mejltjänsten Outlook.com (tidigare Hotmail). Vill du veta mer om vad ett Microsoft-konto är, se här. 

Genom att logga in med ett Microsoft-konto blir detta ditt partner-ID i MPN och den inloggning du använder vid exempelvis registrering till evenemang 

och när du genomför utbildningar och certifieringar.  

 

Om du inte redan har ett Microsoft-konto kan du skapa ett i registreringsprocessen genom att klicka på ”Registrera dig nu” på inloggningssidan (se bild 

nedan till höger)  

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account
https://signup.live.com/


  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

2. Administrera ditt medlemskap  

 
 För att få tillgång till ditt partnerkonto måste du vara associerad med ett Partner-ID i Partner Membership Center. Om du inte redan är 

associerad går du till sektionen associera dig som individ dig nedan. 

 Det är den primära kontaktpersonen för partnerorganisationen som administrerar partnermedlemskapet genom verktyget Partner Membership 

Center.   

 

 

Associera nya personer till partnerorganisationen 
 

Det finns två sätt att associera en person till partnerorganisationen. Antingen kan den som är administratör för partnerorganisationen bjuda in dig eller 

så kan du ansöka om att bli associerad till aktuell partnerorganisation. 

 

 

Partneradministratör  
 

Som partneradministratör kan du bjuda in dina kollegor att bli associerade till partnerorganisationen genom att gå in på denna sida.  

 Klicka på “Partner Membership Center” under “Membership/Manage My Account”. 

  

https://partners.microsoft.com/partnerprogram/Welcome.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/Welcome.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/Welcome.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/my-membership.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/default.aspx
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 När du har kommit in på partnerprofilen väljer du ”Requirement & Assets” och vidare ”Invite People to Associate” i drop-down menyn.  
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 Fyll i land, namn och mailadress på den personen som ska associeras, skicka sedan inbjudan. Personen i fråga får då ett mail med en länk där 

denne kan gå in och associera sig till partnerprofilen. 
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• Partneradministratören måste sedan godkänna eller avisa personer som önskar bli associerade. Detta hanteras under “Requirements and Assets” 

där man väljer “Accept/reject pending people” i drop-down menyn. 
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Associera dig som individ 

 
• Du kan begära att få bli associerad på denna sida.  

• Klicka på “Partner Membership Center” under “Membership/Manage My Account”.  

 

 
 

 Logga in med ditt Live ID och lösenord. 

 Välj "Associate as an individual". 

 

https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Membership/my-membership.aspx
https://partners.microsoft.com/partnerprogram/default.aspx
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 Om du behöver söka efter ett företagsnamn skriv in namnet och välj Sverige. Tryck sedan på "Find my Organization"  

 När du hittat företaget, klicka på ”Associate to this Organisation”.  
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Registrera certifierade personer (MCP ID) 

  
Som Partneradministratör kan du administrera certifierade individer på ditt företag (Microsoft Certified Professionals, MCP). 

• Logga in på Partner Membership Center och gå till ”Manage my Account”. 

• Klicka på ”Requirements and Assets” välj sedan ”Manage Microsoft Certified Professionals” i drop-down menyn.  

 

 
 

 

 

 

 

https://partners.microsoft.com/partnerprogram/default.aspx
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 Du kan söka på MCP baserat på vilka kompetenser de är kopplade till. (Systemet kommer automatiskt att koppla alla MCPs till de 

silverkompetenser de kvalificerar för. För guldkompetenser behöver manuell registrering ske).  

 

 Alla MCP i din partnerprofil kan skrivas ut i en excellista om du önskar det, tryck då på knappen ”Export all MCPs to Excel”. 
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• Menyn Manage People option ger partneradministratören följande rättigheter: 

 

 
 

 En översikt över alla personer som är associerade med företaget. Här finns bland annat möjligheten att delegera rättigheter internt.  

 För att lägga till nya personer till företaget, gå till avsnittet Associera nya personer till partnerorganisationen  

 Få en översikt över vilka persner som blivit inbjudna, som inte har svarat på inbjudan eller vilka begärt att få bli associerade. 

 För mer information om Microsoft Certified Professionals, gå till avsnittet Registrera certifierade personer. 

 Under fliken “Program Contacts” kan man se vilka kontakter företaget har, man kan ta bort och lägga till nya. 

 

 

Årlig förnyelse av medlemskapet 
 

 Alla partnermedlemskap måste förnyas en gång per år. 

 Du kan se dina förnyelsedatum när du loggar in på Partner Membership Center. Datumen ser du på höger sida under Program Level. Vi skickar 

även mail till dig tre månader innan ert förnyelsedatum för att påminna. 

 Vi rekommenderar dig att hålla koll på aktuella kriterier i god tid innan förnyelse. Detta för att underlätta i din planering och undvika 

att du tappar din kompetens. 

https://partners.microsoft.com/PartnerProgram/PartnerMembershipCenter.aspx
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Kompetensöversikt 
 

 I Partner Membership Center kan du få en överblick över de kompetenser som finns och vilka steg som saknas för att ditt företag ska kunna 

uppfylla aktuell kompetens.  

 För att komma åt din kompetensöversikt väljer du ”Requirements and Assets” och sedan ”Competency Summary” i drop-down menyn. 

 Klicka sedan på antingen Silver eller Gold under kompetensen för att få detaljerad status på omsättningskrav (endast för Guld; ERP och CRM 

kompetenser); kundreferenser, certifieringar/testade produkter, business assessments (sales- and marketing samt licens) och CSAT (endast krav 

för guld). 

 

https://partners.microsoft.com/partnerprogram/default.aspx
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3. Support och resurser 

 

Resurser som hanteras globalt 
 

• Partnerportalen - Här hanterar du ditt medlemskap och hittar relevant information samt resurser  

• MPN Benefits statement – logga in och få en överblick av dina tillgängliga förmåner via MPN 

• MPN Disclosure guide – Här får du en guide med de senaste nyheterna i MPN 

• Online support – Support community för alla partner 

• Partner Online Submission – registrera supportincidenter och förfrågningar för teknisk pre-sales support  

• Microsoft Partner Service & Support - Hjälper Action Pack-prenumeranter samt kompetenspartner med frågor som rör medlemskapet, teknisk 

support, icke-tekniska produkt- och licensfrågor samt produktaktivering. Du kan även använda dina rådgivningstimmar och få teknisk pre-sales 

support. Telefon: 08-55 99 00 03 

• Microsoft partner learning paths – få överblick över vad som krävs för att uppnå exempelvis en viss kompetens och skapa din egen plan. 

• Partner Learning Center – Här får du tillgång till aktuella utbildningar för partner 

• Partner Logo Builder – Här kan du som är silver- eller guldpartner skapa din egen partnerlogotyp 

• Partner Marketing Center – Här hittar du aktuellt sälj- och marknadsföringsmaterial och marknadskampanjer för partner 

• Microsoft Pinpoint – Här gör du dig synlig för kunder. När vi på Microsoft får in kunder som vill hitta en it-expert hänvisar vi dem hit. På vår svenska 

partnerblogg kan du läsa mer om hur du kan använda Pinpoint 

 

 

http://www.microsoft.se/partner
https://mspartner.microsoft.com/en/us/pages/membership/premium/statement-of-benefits.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/membership/downloads/microsoft-partner-network-competency-roadmap.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Support/partner-support-community.aspx
http://bit.ly/mspos
https://mspartnerlp.mspartner.microsoft.com/LearningPath/PathHome
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/Training/partner-learning-center.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/au/Pages/Sales%20and%20Marketing/logo.aspx
https://readytogo.microsoft.com/sv-se/Sidor/Home.aspx
http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/home
http://www.microsoftpartnerblogg.se/2013/11/28/pinpoint/
http://www.microsoftpartnerblogg.se/?s=pinpoint
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Resurser som hanteras lokalt i Sverige  
 

• Microsoft Sveriges partnerblogg – svensk blogg och lokalt nav för vår kommunikation till svenska partner. Uppdateringar varje vecka. 

• MPN Sverige på Yammer – Alla medlemmar i MPN kan gå med i vårt gemensamma Yammer-nätverk Microsoft Partner Network Sverige. Här finns 

grupper för enskilda produkter, initiativ och lösningsområden där berörda personer på Microsoft finns närvarande. Här diskuterar vi och delar 

information. Använder du inte Yammer idag och vill få hjälp att komma igång, se här. 

Kontaktperson på Microsoft – Guldpartner i en molnkompetens är garanterade en kontaktperson på Microsoft, och i den mån det är möjligt erbjuds 

detta även övriga guld- och silverpartner. Vår ambition är att stötta partner som inte har en kontaktperson på Microsoft via framförallt vårt Yammer-

nätverk.  

 

 

Övriga resurser som Microsoft rekommenderar  

 

• Utbildningspartner - Ta gärna hjälp av våra kunniga utbildningspartner och arbeta med dem proaktivt för att planera hur du ska utveckla ditt företag. 

Våra utbildningspartner kan hjälpa dig att planera för hur du ska uppnå rätt kompetens och ta fram utbildningspaketeringar för detta. Du hittar dem här 

• IAMCP Sweden - Detta är en ekonomisk och medlemsstyrd förening för Microsoft partners. IAMCP arrangerar såväl partner to partner 

nätverksmöjligheter som möjligheter till möten direkt med representanter från Microsoft. De agerar även röst åt partner i sina egna möten med 

Microsoft. Du hittar dem här 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoftpartnerblogg.se/
https://www.yammer.com/mpnsverige/#/Threads/index?type=following
https://www.yammer.com/mpnsverige
http://www.microsoftpartnerblogg.se/2013/11/28/ga-med-i-vart-yammer-natverk-for-microsoft-partner-network-sverige/
https://www.yammer.com/mpnsverige
https://www.yammer.com/mpnsverige
http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/companies/search?fs=180&q=
http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/companies/search?fs=180&q=
http://www.iamcp.org/?Sweden1
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Hur du håller dig uppdaterad på nyheterna 
 

Som partner håller du dig enklast uppdaterad genom att följa oss på Partnerbloggen och Yammer. Där prioriterar och lyfter de senaste nyheterna och 

informationen för dig som är partner, du kan även ställa frågor direkt till oss. 

Vill du ha koll på det som händer globalt och det som rör Microsoft Partner Network så rekommenderar vi dig att kontinuerligt hålla koll på 

Partnerportalen och följa förändringarna i MPN i vår Disclosure guide. 

 

FAQ 
 

•  Partner support communities är tillgängliga dygnet runt för alla partner via Partnerportalen. Vanliga frågor om medlemskapet och förmåner finns 

samlade på förstasidan.  

•  På supportsidorna finns en uppdaterad vägledning om hur man aktiverar sina interna programvarulicenser: How to activate and assign Office 365 (E3) 

internal-use rights licenses. 

•  I vårt svenska Yammernätverk finns möjlighet att ställa frågor direkt till Microsoft samt läsa tidigare diskussioner och få riktad information kring de 

lösningsområden du är intresserad av.   

•  I Top partner questions library har de vanligaste frågorna sammanställts baserat på område med länkhänvisningar och svar. 

•  Pinpoint FAQ för partner. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna samt får tips på hur du optimerar din profil. 

•  På Drumbeat hittar du sälj och marknadsresurser för Office 365.  

 

 

http://www.microsoftpartnerblogg.se/
https://www.yammer.com/mpnsverige/#/Threads/index?type=following
https://mspartner.microsoft.com/en/se/Pages/index.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/se/pages/membership/downloads/microsoft-partner-network-competency-roadmap.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/Support/get-support.aspx
https://support2.microsoft.com/kb/3007588
https://support2.microsoft.com/kb/3007588
https://www.yammer.com/mpnsverige/#/Threads/index?type=following
https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/Support/top-partner-questions.aspx
http://pinpoint.microsoft.com/sv-SE/PartnerFaq
https://drumbeat.office.com/

