Przewodnik
Korzyści, Wymagania, Obowiązki

Przewodnik opracowany przez Partnera Sieciowego - Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych
na podstawie materiałów udostępnionych przez firmę Microsoft

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Aby się kwalifikować, firma zajmująca się projektowaniem i rozwijaniem stron internetowych
musi wykazywać poniższe cechy podczas przyjęcia:
•

Być firmą świadczącą profesjonalne usługi, której podstawową działalnością jest
projektowanie i rozwijanie stron internetowych

•

Liczyć nie więcej niż 10 osób (włączając właścicieli i pracowników)

Dodatkowo
•

Aby kwalifikować się do Programu, firma musi w przeciągu 6 miesięcy od zapisania się
do Programu, rozwinąć nową, publicznie dostępną stronę internetową, stworzoną z
użyciem oprogramowania wykorzystywanego w Programie, oraz ogłosić powstanie tej i
innych, nowych stron na Portalu WebsiteSpark.

•

Firmy nie muszą być członkami Microsoft Partner Network (MPN) przed przystąpieniem
do Programu, ale zapisanie się do MPN jest jedną z cech uczestnictwa w Programie.
Firmy które jeszcze nie są członkami MPN zostaną zachęcone do przystąpienia w czasie
zapisów do Programu WebsiteSpark.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?
Osoba Kontaktowa 1 łączy się ze stroną internetową WebsiteSpark www.websitespark.com.
Procedura przyjęcia jest szybka i łatwa. Osoba Kontaktowa musi być zarejestrowana w Windows
Live™ ID.
Jeżeli nie jest, system go o to poprosi.
1. Po połączeniu z witryną www.websitespark.com Osoba Kontaktowa powinna zapoznać
się z wymaganiami kwalifikacyjnymi i zaznaczyć odpowiednie pole. Następnie należy
kliknąć „Join WebsiteSpark” aby kontynuować.
2. Osoba Kontaktowa jest poproszona o zapoznanie się i zaakceptowanie Warunków
Programu WebsiteSpark (Program Web developer and designer Agreement, oraz Program
License Terms). Zaakceptowanie obydwu licencji jest konieczne, by móc kontynuować.
3. Następnie, Osoba Kontaktowa podaje informacje dotyczące firmy oraz informacje
osobiste, uzupełniając formularz aplikacyjny.
4. Ostatnim krokiem w procesie przystąpienia jest podanie kodu akceptacji uzyskanego od
Partnera Sieci („Network Partner” lub „Champ” jeżeli Partner nie jest dostępny w danym
regionie). W przypadku podania prawidłowego kodu akceptacji, procedura zapisu jest
ukończona i firma jest przyjęta do WebstieSpark.
1

Osoba Kontaktowa to obecny członek (właściciel lub pracownik) firmy, który jest upoważniony do zapisania firmy do Programu
WebsiteSpark. Osoba Kontaktowa będzie administratorem konta firmy, oraz będzie miał/a dostęp do strony firmy oraz podstron
poprzez uwierzytelnienie za pomocą Windows Live™ ID.
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5. Jeżeli firma nie posiada kodu akceptacji, Osoba Kontaktowa może zwrócić się z prośbą o
jego wydanie do Partnera Sieci („Network Partner” lub „Champ” jeżeli Partner nie jest
dostępny w danym regionie). Zalecamy odnalezienie lokalnych Partnerów, gdyż
zazwyczaj zapewniają oni dodatkowe wsparcie. Firmy nie posiadające Partnera mogą
wybrać go za pomocą narzędzia „Find a Network Partner” na stronie programu. Wnosząc
o wydanie kodu akceptacji, Osoba Kontaktowa może wybierać spośród Partnerów którzy
wspierają np. tylko dany kraj lub region, lub takich którzy wspierają również szersze
regiony. Należy wybrać kraj lub region z rozwijanej listy, a system wyświetli wszystkich
Partnerów odpowiadających wybranym kryteriom. System wyśle wiadomość do
wybranego Partnera, informując go o tym, że firma czeka na wydanie kodu.
6. Po zakończeniu procedury przyjęcia i zaakceptowania firmy, osoba wyznaczona do
kontaktu otrzyma powitalny e-mail w którym przedstawione będą kolejne kroki.

KADENCJA
Kwalifikujące się firmy zajmujące się projektowaniem i rozwijaniem stron internetowych mogą
uczestniczyć w Programie WebsiteSpark przez okres do lat 3. W pierwszą i drugą rocznicę
zapisania się do Programu, firmy zobowiązane są do uaktualnienia ich zapisu (np. potwierdzić,
że nie przekształciły się w firmy publiczne, lub że nie zmienił się ich właściciel).

KOSZT
Jedynym kosztem jest opłata na rzecz Programu w wysokości $100 USD w przypadku gdy firma
zajmująca się projektowaniem i rozwijaniem stron internetowych opuszcza Program. Ponieważ
Microsoft pragnie przyczynić się do tworzenia długotrwałego sukcesu małych firm zajmujących
się projektowaniem i rozwijaniem stron internetowych, samo przystąpienie do Programu
WebstieSpark nie wiąże się z żadnym kosztem dla firmy.

OFERTA TECHNOLOGICZNA
Obecnie oferta technologiczna dla firm biorących udział w Programie obejmuje:
•

Do projektowania, rozwoju, testowania i demonstrowania nowych stron internetowych –
łącznie dla maks. 3 użytkowników z firmy:
- Visual Studio Professional
- Expression Studio 2 lub 3 (1 użytkownik) i Expression Web 2 lub 3 (dla maks. 2
użytkowników)
- Windows Web Server 2008 lub R2
- SQL Server 2008 Web Edition
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•

Do produkcji – to jest do umieszczania i hostingu nowych stron internetowych za
pomocą oprogramowania z Program - do czterech procesorów spośród poniższych
(fizycznych lub wirtualnych) serwerów dedykowanych na firmę:
- Windows Web Server 2008 R2
- SQL Server 2008 Web Edition

Strony mogą być umieszczone na 4 serwerach lub VM po jednym procesorze, albo na 2
serwerach lub VM po dwie na procesorze, albo na 1 serwerze lub VM z czterema procesorami.
Produkty, ich wersje, ich dostępność i dodatkowe korzyści mogą ulec zmianie. Oprogramowanie
jest dostępne tylko poprzez pobranie. Ponieważ ta oferta może być aktualizowana co jakiś czas,
uczestnicy Programu powinni odwiedzać stronę internetową programu
http://www.websitespark.com w celu sprawdzenia aktualizacji.

OFERTY SPECJALNE
Firmy biorące udział w Programie WebsiteSpark mogą również kwalifikować się do otrzymania
dodatkowych produktów lub usług (ze strony Microsoft, lub innych firm) podczas ich udziału w
Programie. Jeżeli oferty specjalne będą dostępne, firmy zapisane do Programu będą na bieżąco
o nich informowane, wraz z warunkami koniecznymi do spełnienia aby je otrzymać. Oferty
specjalne nie należą do ogólnych korzyści Programu WebstieSpark, zatem udział w nich będzie
rządził się osobnymi prawami, odpowiednimi dla każdej z ofert (włączając w to ewentualne
umowy lub opłaty).

OBOWIĄZKI
Firmy uczestniczące w Programie WebsiteSpark muszą:
•

Zarejestrować się na stronie internetowej WebsiteSpark oraz aktualizować na niej swój
profil.

•

Odnawiać swoje członkostwo co roku.

•

Ogłaszać zamieszczanie nowych stron internetowych stworzonych za pomocą
oprogramowania Programowego (włączając w to przynajmniej jedną stronę stworzoną w
przeciągu pierwszych 6 miesięcy od przystąpienia do Programu).

•

Wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków WebsiteSpark, czyli:

- Program Web developer and designer (Web Pro) Agreement and Program License
Terms
- Zgoda i Warunki Programu
- Zgoda Microsoft Partner Network (MPN)
•

Zapłacić $100 USD pod koniec uczestnictwa w Programie WebsiteSpark.
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JAK DŁUGO MOGĘ BRAĆ UDZIAŁ W
WEBSITESPARK?
Firmy mogą brać udział w programie do 3 lat (odnawiając członkostwo co roku), przestrzegając
zaakceptowanych warunków i licencji. Zobacz zgodę ”WebsiteSpark Web developer and designer
(Web Pro) Agreement” aby sprawdzić kiedy i dlaczego Twój udział w Programie może się
zakończyć.

CO SIĘ DZIEJE PO 3 LATACH UDZIAŁU W
PROGRAMIE?
•

Uczestnicy Programu nie mają już praw do używania oprogramowania Programowego.
Będą jednak bardziej doświadczeni i lepiej przygotowani do określenia jakiego rodzaju
technologie najlepiej sprawdzają się w prowadzonym przez nich biznesie.

•

Firmy zajmujące się projektowaniem i rozwijaniem stron internetowych mogą skorzystać
z programów Microsoft, takich jak Service Provider License Agreement (SPLA), ale nie są
do tego w żaden sposób zobligowane.

•

Członkowie programu powinni zarządzać umowami ze swoimi hosterami przewidując
zakończenie ich praw do hostingu i produkcji w ramach programu.

•

Członkowie muszą zapłacić $100 USD pod koniec uczestnictwa w Programie
WebsiteSpark.
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