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Reklama: Současná finanční krize se nedotkla pouze finančních institucí a automobilového
průmyslu, ale nepříznivě dopadá i na IT. Proto je také dříve než kdy jindy třeba hledat nové
příležitosti a nové možnosti, jak zvýšit své tržby a zisk. Jednou z takových cest, aspoň pro
softwarové a webové vývojáře, přitom může být partnerství se společností Microsoft ať již v
rámci Microsoft Partner Network anebo některého ze specializovaných programů.

Proč do toho jít
Partnerská síť Microsoftu je postavena celkem nenásilně a zajímavě. Základní členství coby
„Registered Member“ vás totiž bude stát jen vyplnění jednoho elektronického formuláře na
adrese partner.microsoft.com/cze/program , což vám zabere cca. 15 minut. Ihned poté získáte
přístup k prvním výhodám - můžete se účastnit bezplatných i placených školení a akcí pro
partnery, dostanete přístup k online technické komunitě a telefonické podpoře a můžete využít
bezplatné šablony pro přípravu marketingových materiálů i nástroj Partner Solution Finder pro
prezentaci vašeho řešení prostřednictvím stránek Microsoftu. Při ceně 0 korun a 15 minut času
to tedy není špatná investice.
Kromě tohoto
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základního členství však můžete zvolit také přímo jeden z partnerských balíčků.

WebsiteSpark
Pro začínající i zavedené webové vývojáře s maximálně 10 zaměstnanci je připraven program
WebsiteSpark, do kterého se můžete přihlásit na www.websitespark.cz . Vstup do programu je
bezplatný a firma jej může využívat maximálně tři roky. Jediné, co se platí, je jednorázový
poplatek při ukončení účasti v programu ve výši 100 USD (cca. 1 800 Kč). Tou dobou by ale už
firma měla díky partnerství s Microsoftem a bezplatnému přístupu k licencím na vývojové
nástroje mít dostatek finančních prostředků. WebsiteSpark vám nabídne tři licence na Visual
Studio 2008 Professional Edition, dvě na Expression Web 3, jednu na Expression Studio 3, čtyři
na Windows Web Server 2008 a SQL Server 2008 Web Edition a řadu dalších výhod, včetně
zvýhodněného serverhostingu u vybraných partnerů Microsoftu. Získáte tedy vše, co
potřebujete pro rozjezd i expanzi webové vývojářské firmy. Podmínkou je vytvoření aspoň jedné
stránky či webové aplikace využívající technologie Microsoft půl roku od vstupu do programu.

BizSpark
Pro začínající vývojáře software, kteří na trhu existují méně než tři roky, je k dispozici program
BizSpark, o kterém můžete více zjistit na www.bizspark.cz . Cena a doba trvání je stejná jako
v případě WebsiteSpark, výhody jsou však odlišné. Za symbolický poplatek
získáte veškerý software, který je součástí sady Microsoft Visual Studio Team System 2008
Team Suite, předplatné MSDN Premium, které firmu mimo jiné opravňuje k instalaci
nejrůznějších součástí balíku Microsoft Office i přístupu k rozsáhlé podpoře a
řešení dvou incidentů specialisty z Microsoftu. Dále máte možnost bezplatně využívat Microsoft
serverové technologie pro běh vyvíjených aplikací, pokud je budete nabízet zákazníkům formou
hostingu – „software plus service“.

Empower
Trochu odlišně koncipovaný je program Empower. Ten je určený pro existující vývojářské firmy,
které chtějí podpořit vývoj a uvedení na trh alespoň jedné opakovaně prodejné krabicové nebo
hostované aplikace využívající technologie Microsoft. Účastnit se ho můžete po dobu
maximálně dvou let, přičemž za každý rok v programu zaplatíte 320 EUR (cca. 8 340 Kč). Firma
za tyto prostředky ale získá veškerý software pro až pětičlenný vývojový tým, včetně licencí na
Windows a Office, Windows Server, Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server a
samozřejmě také Visual Studio Professional včetně předplatného MSDN Premium. Součástí je
také přístup k moderované diskusní skupině MSDN online a k technické komunitě programu
Empower.

Za zkoušku nic nedáte, a když dáte, získáte mnohem víc
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Stát se registrovaným partnerem Microsoftu vás nestojí nic. Otevře vám to ale řadu nových
možností i přístup k zajímavým informacím a odborníkům z Microsoftu, což někteří stávající
partneři označují za nedocenitelnou hodnotu. Největší výhody vám však nabídnou
specializované programy jako WebsiteSpark, BizSpark či Empower, kdy za symbolický poplatek
získáte software a technickou podporu v hodnotě několika desítek tisíc korun. Navíc můžete
získat přístup například k Service Provider Licensing Agreement, kdy můžete provozovat
některé aplikace od Microsoftu ve formě hostovaných služeb pro vaše zákazníky. Pro ty, které
partnerství s Microsoftem osloví, jsou pak připraveny programy Microsoft Certified Partner a
Microsoft Gold Certified Partner, díky kterým získáte přístup k řadě dalších výhod a dodáte tak
prestiž vašemu řešení i firmě jako takové. Začít přitom můžete už dnes, na adresách partner.m
icrosoft.com/cze/program
,
www.bizspark.cz
a
www.websitespark.cz
.

Joomla SEO powered by JoomSEF

3/3

