Tutorial pentru postarea unei aplicații
Windows Phone
pe Marketplace
folosind un voucher.
de Adrian Marinica,
WP Trainer, MSP UAIC.
@adrianmarinica
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Pentru a putea adăuga aplicații pe Windows
Phone Marketplace trebuie să vă creați un
Windows Live ID (dacă nu aveți deja unul).
Pentru
a
face
asta
intrați
pe
https://signup.live.com/, completați câmpurile
și apăsați butonul I accept. Pentru un
Windows Live ID puteți folosi o adresă de
mail existentă sau să vă creați una nouă
@hotmail.com sau @LIVE.COM.
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După ce v-ați creat un Windows Live ID intrați
pe http://www.dreamspark.com pentru a
efectua verificarea statutului de student prin
DreamSpark. Dați click pe SignIn din partea
dreaptă. Veți fi redirecționat către o pagină de
login în care trebuie să vă logați cu LiveID-ul
creat anterior.
După ce v-ați logat cu succes, dați click în
partea stângă pe link-ul Get Verified.
✔
✔
✔
✔

✔

selectați Romania la țară;
Verify as a Student;
I have an Activation Code;
Introduceți în câmpul apărut voucher-ul de
Dreamspark primit de la echipa MSP din
universitatea voastră. Acest voucher se
folosește o singură dată (dacă nu ați
primit un voucher puteți cere unul prin
trimiterea
unui
mail
la
DreamSparkRO@studentpartner.com;
Verify;
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După ce verificarea statutului de student
s-a
încheiat,
intrați
pe
site-ul
http://appamarket.com/ și dați click pe
link-ul Register din partea dreaptă-sus.
În acestă pagină:
- selectați ca țară Romania;
- selectați Student;
- introduceți LiveID în câmpul aferent;
- bifați checkbox-ul;
- apăsați butonul de Continue.
- completați celelalte câmpuri apărute (în
câmpul voucher introduceți codul primit
pentru publicarea aplicației voastre de la
reprezentatul MSP).
- Next.
- Next.

pasul 4/7

Intrați pe site-ul http://appamarket.com/ și
dați click pe link-ul Login din partea
dreaptă-sus.
În acestă pagină logați-vă cu User-ul și
Parola create anterior. Dați click pe linkul Submit Application din partea
superioară.
- citiți prima pagină, acceptați, Next;
- pe a doua pagină introduceți datele
cerute, faceți upload la fișierul .xap pe
care îl găsiți în directorul proiectului, la
Bin/Release după ce ați compilat
proiectul vostru ca Release.
- lăsați Requires technical exception
debifat;
- pe a treia pagină completați toate
câmpurile.
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În noua pagină (Artwork) trebuie să urcați
imaginile pentru prezentarea aplicației
voastre. Aveți la această adresă o
descriere a fiecărui element cerut:
http://msdn.microsoft.com/en
-us/library/hh394033(v=vs.92).aspx
În pagina de Pricing selectați prețul pe
care doriți să îl puneți aplicației voastre.
Trial supported înseamnă că utilizatorii
vor putea testa aplicația înainte de a o
cumpăra, iar Worldwide distribution
înseamnă ca aplicația va fi distribuită la
nivel mondial.
În pagina de Confirmation verificați
corectitudinea datelor introduse, iar la
pagina de pricing vi se vor sustrage 30
de lire din contul voucher-ului primit
pentru publicarea aplicației (vă rămân 6
pentru un eventual update).
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Așteptați ca aplicația voastră să fie publicată.
Dacă întâmpinați probleme, contactați echipa
MSP din universitatea voastră.
tutorial realizat de Adrian Marinică,
WP Trainer, MSP UAIC.
@adrianmarinica
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