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Vad är Microsoft Partner Network? 

Microsoft Partner Network (MPN) är Microsofts globala 

partnerprogram, och har idag ca 3000 medlemsföretag i 

Sverige. Programmet är anpassat för alla utvecklare, 

återförsäljare och IT-företag som arbetar kring Microsofts 

produktplattform. 

 

Partnernätverket är helt kostnadsfritt att gå med i som 

nätverksmedlem, men partners som utmärker sig kan bli 

kompetenspartner på Silver eller Guldnivå och få tillgång till 

förmåner, incitamentsprogram, resurser och exponering.  

  

Om man inte är Microsoftpartner idag är det lätt att ordna. I Microsofts svenska Partnerblogg finns 

en guide för hur man blir partner med Microsoft, och kommer igång med Microsoft Partner Network. 

  

Varför ska vi sikta på att bli Guldpartner?  

Guldpartners är företag som uppnått den högsta kvalitetsnivån i Microsofts Partnerprogram. Titeln 

guldpartner innebär att man som partner uppfyllt alla krav för prestation, kompetens och kvalitet 

som Microsoft ställer på sina högst uppsatta partners, och kan förmedla det värdet till sina kunder.  

 

 Accelerera försäljningen och stick ut från mängden med utbildad personal och ökad 

exponering mot kund 

 Möt kundens alla behov med deployment-stöd och support från Microsoft 

 Effektivisera och utveckla er verksamhet med resurser och interna produktlicenser 

för Microsofts med framgångsrika produkter 

 Få närmare kontakt med Microsoft genom en dedikerad rådgivare som hjälper er få 

ut maximal nytta av era resurser 

 

Small & Midmarket Cloud Solutions (SMMCS) är kompetensområdet för partners som säljer och 

implementerar Office 365 till små och medelstora företag. SMMCS är den rakaste vägen mot 

guldpartner-status för de flesta återförsäljare, och som "molnkompetens" ger SMMCS särskilt 

värdefulla förmåner.  

  

Som guldpartner inom SMMCS har man tillgång till följande*: 

  

 En dedikerad kontaktperson för Microsoft Partner Network (MPN Concierge) som hjälper er 

att utveckla er molnaffär genom att få maximal nytta av era resurser i MPN.  

http://aka.ms/Guld
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/mpn-info-svenska-partners/
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 Ett stort antal Microsoftlicenser för internbruk för att effektivisera er interna verksamhet och 

spara pengar, men även bekanta era anställda med produkterna för att ännu bättre kunna 

förmedla deras funktioner och värde till kund. Licenserna är många, men nedan följer några 

highlights: 

 

o Office 365 E3 (125 st totalt) och gratis migrering till molnet för era anställda via Skykick  

o Windows 10 Enterprise (100st totalt) 

o Power BI Pro (100 st) 

o Dynamics CRM Online (60st) 

o Enterprise Mobilty + Security (125st totalt) 

o Kredit för att driva tjänster i Microsoft Azure för t.ex. backuplösningar eller lösningar från 

Azure Marketplace ($100/månad), eller t.ex. testköra egna lösningar 

o Visual Studio Enterprise med MSDN (10 st) 

o (inom kort) N-1 versionsflexibilitet. Möjlighet att rulla tillbaka versionen av era interna 

licenser för att matcha kundens version. 

o Mycket mer, inkl. obegränsade demolicenser för över 30 olika Microsoftprodukter 

  

 En kompetenslogotyp (även intygsbrev och för era 

kompetenser i MPN). Logotypen kan bl.a. användas 

i marknadsföring, mailsignaturer och på er hemsida. 

Den intygar er expertis för era kunder. Endast 

guldlogotypen innefattar Microsoftlogotypen.  

 

 Tillgång till Microsofts incitamentsprogram, men även Incentive Accelerator för Office365, 

vilket ökar utdelningen från utvalda incentives. 

  

 Prioritering i Microsofts partnerkatalog i Partner Center. Systemet integreras snart med 

Microsofts övriga kanaler för leads-generering, och guldpartners inom Cloud prioriteras även 

i de partner-rekommendationer kunder får i övriga Microsoftkanaler. 

  

 50 rådgivningstimmar för er att utnyttja, bl.a. för internutbildningar, assistans och deployment-

stöd för kund från Microsofts Partner Technical Services. 

  

 Tillgång till Office365 Demo tenant 

  

 Obegränsade supportincidenter för Microsofts molntjänster med Signature Cloud Support för 

att hjälpa era kunder 

  

  
* Förmånerna i listan är summan av förmånerna för Guld inom kompetensen SMMCS, och 

förmånerna för guldpartner generellt. Om ni redan är silverpartner eller guldpartner gäller 

sifforna här ovan inklusive era befintliga "core benefits" som kompetenspartner. 

http://aka.ms/Guld
https://assets.microsoft.com/en-se/mpn-maps-software-iur-competency-license-table.pdf
http://skykick.com/IUR
https://assets.microsoft.com/en-se/mpn-maps-software-iur-competency-license-table.pdf
https://partnercenter.microsoft.com/sv-se/pcv/search
https://partner.microsoft.com/en-se/support/partner-advisory-hours
https://partner.microsoft.com/en-se/support/signature-cloud-support
https://partner.microsoft.com/en-se/membership/core-benefits
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Vad behöver vi göra för att bli guldpartner inom SMMCS? 

Det finns 5 krav för Guldkompetens inom SMMCS. Dessa är kortfattat: MPN-Medlemskap, Prestation 

på marknaden, Utbildning, Kundreferenser och årsavgift. Förutom medlemskap och årsavgift kan 

kraven uppfyllas i valfri ordning. Så länge man möter kraven kan man gå direkt till Guldnivå utan att 

först möta kraven för silverpartner. 

  

1. Först: Gå med i Microsoft Partner Network och fyll ut er partnerprofil i Partner Membership 

center 

  

2. Registrera 25 st Office365-kunder (oavsett antal seats) från de senaste 12 kalendermånaderna. 

Detta sker genom att kunden själv anger er som Digital Partner of Record för deras Office 

365-subscription. 

  

3. Utbilda och certifiera två medarbetare i Exam 70-347: 

Enabling Office 365 Services  
o Cornerstone & Addskills håller en rabatterad 

utbildningskurs inför certifieringen i Stockholm den 

6-9 februari (information här nedan) 

o Certifieringarna som kursen förbereder ger dessa 

två medarbetare titeln Microsoft Certified 

Professional för Office 365 och gör dem till 

värdefulla resurser ute hos era kunder 

o Se till att dessa två medarbetare associeras till er organisation i MPN för att uppfylla 

utbildningskravet.  

4. Be 5 st av era Office365-kunder att lämna en formell kundreferens för ert arbete med dem  

  

5. Slutligen: Betala den rabatterade årsavgiften för guldpartner (25 000 SEK) via Partner 

Membership center. Om man redan är silverpartner kan man uppgradera till Guld, och blir då 

guldpartner under resten av sitt innevarande medlemskapsår utan extra kostnad. 

 

  

Hur kommer vi vidare nu? 

1. Gå in i Partner Membership center och se hur ni ligger till. För att hjälpa er hitta rätt finns 

denna Guide. 

2. Om ni behöver fler kunder för att nå upp i de 25 som kompetensen kräver, dubbelkolla att 

alla era kunder angett er dom Partner of Record. 

3. Anmäl två medarbetare till Office 365-utbildningen här nedan (om ni inte redan möter 

examineringskravet). Kursen äger rum i Stockholm den 6-9 februari, och är både rabatterad 

http://aka.ms/Guld
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/sa-blir-du-partner-till-microsoft/
http://aka.ms/PMCGuide
http://aka.ms/PMCGuide
http://aka.ms/POR
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-347.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-347.aspx
https://blogs.partner.microsoft.com/mpn-sweden/associera-medarbetare-till-ert-foretag-i-microsoft-partner-network/?ln=en-se
https://partners.microsoft.com/PartnerProgram/CreateReference.aspx
http://aka.ms/PMCGuide
http://aka.ms/PMCGuide
http://partners.microsoft.com/
http://aka.ms/PMCGuide
http://aka.ms/POR
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och komprimerad ner till 4 dagar. Kom ihåg att två individer krävs för guld, och att de måste 

associeras till er organisation. 

4. Skapa 5 kundreferenser via denna sida  

5. I Partner Membership Center kommer knappen Enroll att synas för kompetensen när ni 

uppfyllt alla krav 

 

Vart vänder vi oss om vi behöver hjälp? 

 Som Microsoftpartner (oavsett nivå) har man tillgång till Microsoft Partner Network i Yammer. 

Där kan man få kontakt direkt med Microsoft Sverige och andra Partners.  

 Information om MPN för svenska partners finns i Microsofts svenska partnerblogg. 

 För att hjälpa MPN-partners mot 25 kunder finns marknadsföringsstöd i form av både globala 

resurser och lokalt svenskt stöd (kräver Yammermedlemskap). 

 I Microsofts globala partnerportal finns alla detaljer om Partnerprogrammet samlat, och man 

kan ställa frågor om MPN eller be om hjälp från partnersupporten på tel. 08-55 99 00 03  

 

 

Vad är bästa vägen för partners som säljer Office 365 till stora 

företagskunder? 

Small & Midmarket Cloud Solutions är Microsofts Office 365-kompetens för kundsegmentet Små 

och medelstora företag. För er som driver ett mindre antal stora företagsavtal i Office 365 finns 

kompetensen Cloud Productivity. Om man är verksam inom båda kundsegment, eller helt enkelt vill 

ha mer exponering och förmåner, kan man uppnå båda Office 365-kompetenserna (förutsatt att 

man möter kraven). Årsavgiften ökar inte med fler MPN-kompetenser. 

 

Förmånerna för Cloud Productivity är desamma som för SMMCS ovan, men med ett par skillnader: 

  

 Interna Licenser för Office 365 är 100 st Office365 E3 och 100 st Office365 E5 istället för 125 E3 

 Interna Licenser för Visual Studio Enterprise med MSDN: 25 st istället för 10st 

 Interna Licenser för Enterprise Mobility + Security: 200 st istället för 100 

 Tillgång till ytterligare Incentive Accelerators för Office365 

  

Kraven är även de desamma som för SMMCS ovan, men med följande skillnader: 

  

 Istället för 25 kunder krävs 4000 aktiva användare inom era kunders Office 365-subscriptions 

(under de senaste 12 kalendermånaderna). Dessa mäts via samma verktyg, d.v.s. genom att 

kunden anger er som Digital Partner of Record för deras Office365-subscription.   

 Utbildningskravet kräver två individer som båda tagit certifieringen Exam 70-347: Enabling 

Office 365 Services och 70-346: Managing Office 365 Identities and Requirements.  

 

Båda dessa certifieringar ingår i Cornerstone & Addskills utbildningserbjudande här nedan.   

http://aka.ms/Guld
http://aka.ms/PMCGuide
https://partners.microsoft.com/PartnerProgram/CreateReference.aspx
http://aka.ms/MPNSverige
http://aka.ms/Partnerbloggen
http://smartpartnermarketing.microsoft.com/
https://www.yammer.com/mpnsverige/#/threads/inGroup?type=in_group&feedId=4637352
http://aka.ms/MPNSverige
http://microsoft.se/Partner
http://aka.ms/POR
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-347.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-347.aspx
https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-346.aspx
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Utbildning och certifiering i Microsoft Office 365  

(cert 70-346 och 70-347) 

För att underlätta för er som vill uppnå kompetensen Small & Midmarket Cloud Solutions och/eller 

Cloud Productivity erbjuder Microsoft och Addskills tillsammans en lösning som innehåller en 

komprimerad och rabatterad utbildning som leder fram till Office 365 certifieringarna 70-346 och 

70-347. För guldnivå i Cloud Productivity krävs båda certifieringarna medans det räcker med 70-

347 för Small and Midmarket Cloud Solutions. 

 

Kurs: ”Managing Office 365 Identities and Services” komprimerad och anpassad till fyra dagar med 

fokus på certifieringarna 70-346 och 70-347. 

Certifiering: 070-346 Managing Office 365 Identities and Requirements och 070-347 Enabling Office 365 

Services. 

Datum: 6-9 februari 

Plats: Addskills utbildningslokaler på Borgarfjordsgatan 4, Kista 

Pris: 14 570 kr exkl. certifiering. Pris för certifiering 2 200 kr/st. 

Kontakt: Peter Amgren - Peter.Amgren@addskills.com  

 

Kursinnehåll: 

 Planning and provisioning Microsoft Office 

365 

 Configuring client connectivity to Microsoft 

Office 365 

 Planning and deploying Office 2016 ProPlus 

 Planning and configuring Microsoft 

Exchange Online services 

 Planning and configuring SharePoint Online 

 Planning and configuring rights 

management and compliance 

 Planning and configuring identity federation 

 Managing Microsoft Office 365 users and groups 

 Planning and configuring directory synchronization 

 Planning and managing Exchange Online recipients 

and permissions 

 Planning and deploying Skype for Business Online 

 Planning and configuring a Office 365 collaboration 

solution 

 Monitoring and troubleshooting Microsoft Office 

365 
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