
Začněte partneřit
s Microsoftem



Dnešní prezentátoři

https://www.linkedin.com/in/ohanus/

https://www.linkedin.com/in/michalhoracek/

https://www.linkedin.com/in/jiribur/

https://www.linkedin.com/in/ohanus/
https://www.linkedin.com/in/michalhoracek/
https://www.linkedin.com/in/jiribur/


Svět se změnil …



Microsoft se změnil …













Visual Studio Code

https://code.visualstudio.com/
https://github.com/Microsoft/vscode/

https://code.visualstudio.com/
https://github.com/Microsoft/vscode/


.NET, TypeScript, GitHub, …

https://dotnet.microsoft.com/

https://dotnetfoundation.org/ https://github.com/https://www.typescriptlang.org/

https://dotnet.microsoft.com/platform/open-source
https://dotnetfoundation.org/
https://github.com/
https://www.typescriptlang.org/


Microsoft jako OSS přispěvovatel

Microsoft jako firma: 

~ 11 000 public MS repos

~ 30 000 Microsoft zaměstnanců mají 

prolinkovaný veřejný GitHub account

Source: GitHub 2019 State of the Octoverse

report, available at: https://octoverse.github.com

Top 10 open source projects by contributors in 2019

https://octoverse.github.com/




Proč začít „partneřit“ s Microsoftem

1. Microsoft poskytuje velkou většinu svých produktů a služeb 
nepřímo, partnerským modelem, vždy je u zákazníka místo pro 
partnery.

2. Má pravděpodobně největší aktivní partnerskou síť IT firem, které 
navíc dokáže aktivně a efektivně propojovat navzájem a pomoci I 
obchodně v dané lokaci.

3. Pro každý z partnerských business modelů má způsob jak 
oboustranně výhodně spolupracovat, bez ohledu na technologie 
… OSS, Linux, Apple, Android, SAP, …



Typické partnerské společnosti Microsoftu

• Business a IT konzultanti

• HW dodavatelé

• Vývojářské firmy (ISV)

• Systémoví Integrátoři

• Školící střediska

• Telco/Network operátoři

• Prodejci softwaru

• Marketingové agentury

• Startupy veškerého zaměření

… změna od prodejců 
k poskytovatelům řešení a služeb, 
včetně jejich odměňování
a podpory!



Programy Microsoftu pro IT firmy a Startupy 

• Pro mladé vývojářské Startupy s investorem, SaaS B2B produktem pro Azure je 
akcelerační program Microsoft for Startups https://startups.microsoft.com/
• Trial a Funded level

Doporučení pro Startupy: Kontaktujte přes svůj akcelerátor nebo inkubátor lokálního zástupce Microsoftu aby vám pomohl se 
„dostat dovnitř“. Pro vstup jsou velmi striktní podmínky a je třeba pečlivě vyplnit vstupní formulář aby vše prošlo ke
spokojenosti všech stran.

• Pro všechny partnery bez rozdílu je Microsoft Partner Network (MPN) 
https://partner.microsoft.com/

https://startups.microsoft.com/
https://partner.microsoft.com/


Microsoft Partner Network (MPN)

• Partnerský program Microsoftu

• „RČ“ partnera - Jednotná identita partnera, poboček  i jeho 
zaměstnanců Zapojení jakékoli IT firmy je zdarma jen za registraci

• Školení, licence, technický support, propojení na zákazníky, …

• Různé „oblasti“ pro různé typy partnerů

• Firemní Microsoft certifikace 

• Nutno pro získávání lepších benefitů a finančních incentiv

• Firemní identita pro publikaci aplikací jako firma 

• Má několik úrovní, vyšší vyžadují prokázat odbornosti



Microsoft Partner Network

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/compare-offers

https://partner.microsoft.com/en-us/membership/compare-offers


Microsoft Partner Network pro vývojářské firmy

• Technické a licenční výhody Microsoft Partner Programu pro ISVs
• Přístup k informacím a školením
• Přístup k interním licencím (onprem i cloud ) a kreditům 
• Technický support v Microsoft Partner Programu
• Produkční a embedded licence, ISV programy
• Architekturní konzultace a možnost získat dříve technické informace

• Obchodní výhody Microsoft Partner Programu pro ISVs
• Zapojení do optimálního obchodního modelu, lokálně x geoexpanze, …
• Marketplace pro řešení partnerů
• Propojení na obchodníky Microsoftu
• Propojení na implementační partnery
• Zapojení se do vertikálních clusterů



Millions of possibilities – selling ISV solutions with Microsoft



Jak se zapojit do Microsoft Partner Network

1. Zjistěte zda již nejste náhodou zapojeni 
(bude to vědět váš IT admin, majitel firmy, MS obchodník nebo 
dev., někdo v Microsoftu)

2. Budete potřebovat firemní MS identitu jako u 
O365, Azure, … nelze použít privátní identitu 
hotmail, gmail, … 
(Máte? …  bude to vědět váš IT admin, majitel firmy, MS obchodník
nebo dev.)

3. První kdo se zapojí se stane globálním 
administrátorem partnerství, bude ověřováno, 
že jedná jménem firmy. (Adresa, TXT, DIČ, ...) 

ZDE: https://partner.microsoft.com/

https://partner.microsoft.com/


Jak se zapojit do MPN (tipy) 

a) Myslíte si že máte firemní identitu ale nevíte to určitě? Logněte se v 
anonymním režimu na https://portal.azure.com/ a prozkoumejte svůj účet 
vpravo nahoře a položky Azure Active Directory. Pozor, můžete být zavedeni 
jako hosté v mnoha AAD. 

b) Nemáte-li firemní Microsoft O365-AAD identitu, (kde někde uplně dole je 
doména „unikatnijmeno.onmicrosoft.com“na kterou mohou ale nemusí být 
mapovány již vaše vlastí domény), můžete si ji založit na adrese 
https://account.azure.com/organization. Bude to chtít jakýkoli email a ověření 
telefonem. Založí vás rovnou jako admina AAD tenantu
jmenoadmina@unikatnijmeno.onmicrosoft.com. Nabídku Azure můžete 
přeskočit a zkusit rovnou Azure portál viz a)

https://portal.azure.com/
https://account.azure.com/organization
mailto:jmenoadmina@unikatnijmeno.onmicrosoft.com


Jak se zapojit do MPN (pokračování tipů) 

a) Na stránce přihlašování se do programu https://partner.microsoft.com/
vyškrtejte raději více než méně možností 

b) V průběhu to bude chtít ještě jednou email, nyní však to musí být něco jiného 
než hotmail, gmail atd. ale v principu není třeba zde vkládat email vázaný na 
firemní O365-AAD doménu.

c) Jako Country a Region dávejte ČR nebo Slovensko

d) Pokud vše projdete, dostanete se do 
Microsoft Partner Center, kde začíná probíhat verifikace
https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/verification-responses

https://partner.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/verification-responses


Microsoft Partner Center 

• Partnerský portál, zde se děje většina interakce 
mezi partnerem a Microsoftem 

• Funkčnost je závislá na aktivovaných vlastnostech 
a programech a také na právech přidělených 
konkrétnímu uživateli

• O365-AAD identita a granulovaná práva uživatelů 
portálu

• Login> 
https://partner.microsoft.com/en-
us/dashboard/home

• Dokumentace a help>  
https://docs.microsoft.com/cs-cz/partner-
center/

https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/home
https://docs.microsoft.com/cs-cz/partner-center/


Microsoft Partner Center https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/home

Nastavení uživatele 
a firmy

Partner a Developer 
jsou nyní ještě 

odděleně.Oblasti výhod 
a správy nebo 
tvorby služeb

https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/home


Partner Center Account Settings
https://partner.microsoft.com/en-us/pcv/accountsettings/connectedpartnerprofile

MPN ID „Rodné číslo“, Lokace 
mají své vlastné

Uživatele z připojených AAD a 
jejich práva v partnerství

https://partner.microsoft.com/en-us/pcv/accountsettings/connectedpartnerprofile


Partner Center User Management
https://partner.microsoft.com/en-us/pcv/users

Rozpad i pro lokace - pobočky

Některá práva jsou default 
vypnutá i pro Adminy

https://partner.microsoft.com/en-us/pcv/users


Co dál? 
aka.ms/zaciname

Jak získat MPN ID 

Série 4 webinářů:

• Začínáme partneřit s Microsoftem

• Jak fungují konkrétní benefity

• Jak publikovat řešení?

• Marketingová a obchodní podpora


