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Committed to creating 
value for our partners
vipplus.dlink.com



Wi-Fi Planner Pro
Plan draadloze netwerkprojecten met een 
intelligent algoritme dat een visuele weergave 
biedt van de RF-signalen voor elk draadloos 
netwerkproduct van D-Link.

Product Selector Pro
Selecteer en vergelijk D-Link producten om klan-
ten te adviseren over de optimale producten voor 
het installeren of upgraden van een netwerk, maar 
ook voor het toevoegen van functionaliteit.

Online pre-sales producttools
Onze system design en product selector tools helpen u bij het creëren en simuleren van de juiste netwerkoplossingen voor uw klanten.

Welkom bij het D-Link 
Value in Partnership+ Programme

“Alle partners kunnen 
profiteren van ons lokale, 
best-in-class technische 
support programma voor 
pre- en post-sales support 
behoeften.”

D-Link’s succes als aanbieder van netwerk- en 
videobewakingsoplossingen is gebaseerd op onze 
betrokkenheid bij onze partners. 

Ons Value in Partnership+ programma bouwt 
voort op deze relaties. Het biedt de ondersteuning, 
training en financiële voordelen die u helpen uw 
bedrijf te laten groeien en de winstgevendheid te 
verhogen. Breid uw bedrijfsactiviteiten uit en bied 
uw klanten excellente waarde.

Onze value propositions en toezeggingen aan onze partners:

Technologie 
Innovatief en concurrerend aanbod aan 
producten voor netwerken, van switches 
tot IP Surveillance camera's.

Gemak 
Technische oplossingen die volledig 
interoperabel zijn, zodat partners niet 
langer aan één leverancier gebonden zijn.

Financieel 
Financiële voordelen voor onze partners 
met aanzienlijke opbrengsten van 
programmamarges, hardware en 
gerelateerde services.

Samenwerking
We werken nauw met onze partners 
samen om kansen te ontdekken, oplos-
singen te creëren en de opbrengsten te 
verhogen.

Ondersteuning 
Toegang tot onze callcenters voor 
proactieve pre-sales en post-sales 
technische ondersteuning, plus online 
toegang tot technische resources.

Wij vinden het belangrijk om in onze partners te investeren 
en ze toegang te bieden tot een compleet scala aan zakelijke 
voordelen* zoals:

• Training en certificering

• Online pre-sales producttools

• Volumekortingen

• Sales Support Materiaal

• Marketing Development Funds

• Priority Technical Support

• Technologiespecialisaties

• Dealregistratie

• Demo Purchase Programma

• Promotionele acties

Meer kansen voor onze partners

Het certificeringsprogramma van D-Link is een gratis, online on-demand trainingsprogramma. Het biedt technische en 
verkoopcursussen en examens die op specifieke technologieën zijn gericht: Wireless, Switching en Video Surveillance. 
Mensen in uw organisatie kunnen D-Link Specialist worden door hun kennis uit te breiden. Zo kunnen ze beter 
inspelen op de behoeften van uw klanten en de waarde van uw bedrijf voor hen vergroten. 

Training en certificering

Value in Partnership+ programmagids 

Ontwikkeld voor technische pre-sales 
professionals om hun kennis over 
netwerkconcepten en de functies, 
functionaliteit en positionering van D-Link 
producten te testen.

DSS-cursussen zijn bedoeld voor verkooppro-
fessionals. Ze zijn gericht op marktstrategie, 
waarde, propositie, productpositionering, het 
identificeren van kansen en het begrijpen van 
de behoeften van klanten.

Commitment naar onze partners

Onze nieuwe D-Link VIP+ App is speciaal ontworpen om 
onze partners te helpen eenvoudiger en sneller zaken 
te doen. Krijg toegang tot alle benefits; registreer deals, 
koop demoproducten, krijg toegang tot onze netwerk 
planning tools en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, 
rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat.

• Overal Toegang
• Laatste Nieuws
• Product Informatie
• Netwerk Tools

De Nieuwe D-Link VIP+ App

https://apps.apple.com/gb/app/vip/id1518030272?dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uk.dlink&dlv-emuid=&dlv-mlid=0
https://eu.dlink.com/nl/nl/for-business/vip-app


Partnerniveaus
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Meld u vandaag nog aan op 
vipplus.dlink.com

Waarom D-Link?
• Een uitgebreid assortiment producten, waaronder Ethernet-switches, industriële 

Ethernet-switches, draadloze access points en videobewakingscamera’s, die uw 
klanten end-to-end netwerkoplossingen bieden

• Geef uw klanten oplossingen op maat voor hogere bedrijfsopbrengsten en -winsten

• Wij zetten ons in voor de ontwikkeling en levering van hoogwaardige, scherp 
geprijsde, bekroonde technologieën die schaalbaar en bewezen betrouwbaar zijn

• Toegang tot gratis, online on-demand training, verkoopondersteunende materialen 
en pre-sales producttools

• Ons succes is te danken aan de samenwerking met en onze ondersteuning van onze 
partners

Word Value in Partnership+ partner en til uw bedrijf naar een hoger niveau met 
toonaangevende technologische oplossingen.

Alle partners beginnen als 
Geregistreerd partner en kunnen de 
verschillende statusniveaus – bronze, 
silver, gold – doorlopen door vereiste 
verkoopvolumes* te behalen en 
door gratis training en certificering 
op het gebied van de belangrijkste 
producttechnologieën van D-Link te 
voltooien.

* Voordelen en vereiste verkoopvolumes verschillen per 
land. Neem contact op met uw lokale contactpersoon 
bij D-Link voor meer informatie.

“Alles wat uw klanten 
nodig hebben om een 
compleet netwerk 
van elke gewenste 
omvang te realiseren”

Voordeel*

Certificaat geregistreerde status ✔ ✔ ✔ ✔

Toegang tot online D-Link Partner Portal ✔ ✔ ✔ ✔

VIP+ nieuwsbrieven ✔ ✔ ✔ ✔

Online certificering, training en 
hulpmiddelen – gratis

✔ ✔ ✔ ✔

Webinars en workshops ✔ ✔ ✔ ✔

Online producttools ✔ ✔ ✔ ✔

Sales Support Materiaal ✔ ✔ ✔ ✔

Exclusieve maandelijkse promoties ✔ ✔ ✔

Dealregistratie ✔ ✔ ✔

Project Pricing ✔ ✔ ✔

Demo Purchase Programma ✔ ✔ ✔

Priority Tech Support ✔ ✔ ✔

Roadmap updates ✔ ✔ ✔

Dedicated Account Management ✔ ✔

In aanmerking komend voor Sales Leads ✔ ✔

Vermelding op onze website  
(pagina Waar te koop)

✔ ✔

Uitnodiging voor Partner Roundtables ✔


