Developer konto Guide
Du har sikkert fået besked på at du skal have oprettet en udvikler konto. Så er du havnet
det korrekte sted. Der er 2 typer af udvikler konti’s: Apple Developer Konto & Android
Developer konto. Finder du ikke opgaven overkommelig, kan du altid bede os oprette
begge konti for et fast gebyr på 995 eksklusive oprettelsesomkostninger og moms.

1. Apple ID
Det første du skal have gjort er at oprette et Apple ID - det er bedst at oprette et nyt fra
bunden til dit firma, ellers er det også muligt at bruge dit private Apple ID.
Du opretter et Apple ID ved at udfylde følgende formular: https://appleid.apple.com/
dk/en/#!&page=create. Det er vigtigt at du udfylder oplysninger som dig som person, og
ikke det firma du repræsentere (det kommer vi til senere). Du bør dog bruge en
virksomhedsemail som: ditnavn@ditfirma.dk.
Du bliver bedt om at bekræfte din email - og det skal du så gøre. Tillykke! Nu har du
oprettet et nyt Apple ID.

2. Gå til developer.apple.com
Når din konto er godkendt - så er du klar til at oprette en udvikler konto. Det gør du ved
at gå ind på developer.apple.com ⟶ Account ⟶ Log ind med dit nye Apple ID ⟶ Tryk
på “Join the Apple Developer Program” i bunden ⟶ Enroll.
Det er 2 forskellige løsninger du skal vælge i mellem:
1. Personlig Konto
2. Virksomhedskonto
Personlig konto skal du vælge hvis du ikke har noget CVR nummer - eller hvis du ønsker
at stå som personlig ejer af din app på App Store.
Virksomhedskonto kræver at du har en oprettet virksomhed, med CVR nummer. For at
oprette dig som virksomhedskonto skal du have fat i dit DUNS nummer. Det kan du let
gøre ved at besøge dette website og udfylde dine detaljer. Det er meget vigtigt at
oplysninger er de samme som på cvr.dk.

3. Start Your Enrollment
Nu skal du blot udfylde de oplysninger du bliver bedt om. Sørg for at vælge de korrekte
dropdown menuer, og indtast korrekte oplysninger som f.eks dit mobilnummer. Apple
kommer til at ringe til dig for at bekræfte at dine oplysninger er korrekte.

4. Vent & betal
Når du har snakket med Apple - og de har verificeret dine oplysninger skal du blot logge
ind på developer.apple.com og indbetale de 779kr. Tillykke! Din udvikler konto er nu
oprettet hos Apple.

1. Google Konto
Du skal have en Google Konto før du kan oprette dit udvikler ID til Google Play. En
Google konto er det samme som en Gmail, så hvis du allerede har Gmail kan du bruge
denne. Hvis du ikke har, eller ønsker at oprette en ny skal du blot udfylde denne.

2. Gå til developer.google.com
Når din konto er godkendt - så er du klar til at oprette en udvikler konto. Det gør du ved
at gå ind på developer.google.com ⟶ Android ⟶ Developer Console ⟶ Acceptér
udvikleraftalen i bunden ⟶ Betal.

