Przewodnik

Z korzyścią dla naszych
Partnerów
vipplus.dlink.com

Program Partnerski
D-Link Value in Partnership+
Podstawą sukcesu D-Linka, jako dostawcy
rozwiązań do budowy infrastruktury sieciowej
było zaufanie i zaangażowanie naszych
Partnerów.
Program Value in Partnership+, który stworzyliśmy
na bazie zdobytego doświadczenia, oferuje
wsparcie, szkolenia oraz profity finansowe
umożliwiające rozwój biznesu i zwiększenie zysków.

Wierzymy w potencjał inwestowania we współpracę.
Dlatego oferujemy szereg korzyści wynikających
z partnerstwa:
• Szkolenia i system certyfikacji technicznej
• Narzędzia online dla inżynierów i działu sprzedaży
• Rabaty posprzedażne
• Materiały sprzedażowe
• Fundusze na działania marketingowe
• Priorytetowe wsparcie techniczne
• Specjalizacje technologiczne
• Rejestracja projektów
• Program NFR
• Dedykowane promocje

Nasze zaangażowanie we współpracę
Główne korzyści i obszary współpracy z Partnerami:
Technologia
Oferujemy innowacyjne
i konkurencyjne produkty dla
przedsiębiorstw z sektora SOHO/SMB
oraz Enterprise.
Finanse
Partnerzy mogą liczyć na korzyści
finansowe w postaci dodatkowych
funduszy marketingowych.

Wygoda
Rozwiązania D-Link zapewniają
kompleksowość End-to-End w oparciu
o urządzenia jednego producenta.
Współpraca
Ścisła współpraca pozwala na
wykorzystanie nowych ścieżek rozwoju
i zwiększenia zysków.

Wsparcie
W naszym centrum wsparcia
technicznego można uzyskać
pomoc techniczną zarówno na
etapie przedsprzedaży, jak i obsługi
posprzedażowej.

Z myślą o Partnerach
Szkolenia i certyfikaty
Prowadzimy regularnie warsztaty z konfiguracji i zarządzania przełącznikami. Po każdym warsztacie Partnerzy
otrzymują certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie wykorzystania urządzeń D-Link.

1

Network Switch Specialist
Podczas pierwszego poziomu certyfikacji,
uczestnik zdobywa podstawową wiedzę
poprzez wstępną konfigurację przełącznika
wraz z praktycznymi ćwiczeniami
z wykorzystaniem szeregu funkcji
niezdębnych do prawidłowej konfiguracji
przełączników z rodziny DGS-1510.

2

Network Advanced Switch Specialist
Drugi poziom certyfikacji to szkolenie
z adaptacji i praktycznego wykorzystania
funkcjonalności warstwy drugiej
przełączników z rodziny DGS-1510.

Narzędzia dostępne online
Narzędzia do projektowania systemów i wyboru produktów pomagają w tworzeniu i symulacji pracy środowisk sieciowych:

Wi-Fi Planner Pro
Zaprojektuj sieć bezprzewodową przy użyciu
inteligentnego algorytmu, z graficznym
zobrazowaniem rozmieszczenia sygnałów
RF dla wszystkich bezprzewodowych sieci
bazujących na urządzeniach D-Linka.

Surveillance Floor Planner Pro
Przygotuj profesjonalne rozwiązanie
monitoringu wizyjnego przy użyciu
sieciowej aplikacji, skorzystaj z symulacji
rozmieszczenia kamer i pokrycia
pomieszczeń zgodnie z wymaganiami
klienta.

Product Selector Pro
Wybierz i porównaj ze sobą produkty
D-Linka, a następnie zarekomenduj klientom
odpowiednie urządzenia do modernizacji
sieci.
Bandwidth Calculator
Pomaga w wyznaczaniu wymaganej
przepustowości dla systemu monitoringu,
liczby kamer, rozdzielczości obrazu, typu
i współczynnika kompresji, liczby klatek na
sekundę oraz struktury monitorowanego
obszaru.
GUI Emulator Pro
Przewodnik po graficznych interfejsach
użytkownika (GUI) wszystkich naszych
urządzeń. To najłatwiejszy sposób
zapoznania się z ich obsługą i udzielenia
odpowiedzi na każde pytanie klientów.

Value in Partnership+ Przewodnik

Poziomy partnerstwa
Korzyści
Wszyscy partnerzy rozpoczynają
współpracę jako Zarejestrowani
Partnerzy i mogą awansować na
różne poziomy - Bronze, Silver lub
Gold - spełnieniając wymagania
dotyczące wielkości sprzedaży oraz
ukończenia bezpłatnych szkoleń
i certyfikacji w zakresie
podstawowych technologii
produktowych D-Link.

Status zarejestrowanego partnera

✔

✔

✔*

✔

Dostęp do portalu partnerskiego

✔

✔

✔

✔

Miesięczny biuletyn VIP+

✔

✔

✔

✔

Dostęp do warsztatów i webinarów

✔

✔

✔

✔

Narzędzia online

✔

✔

✔

✔

Materiały techniczno-sprzedażowe

✔

✔

✔

✔

Rejestracja projektów

✔

✔

✔

✔

Możliwość otrzymania ceny
projektowej

✔

✔

✔

✔

Dedykowane promocje

✔

✔

✔

Zakup produktów NFR

✔

✔

✔

Priorytetowa obsługa techniczna

✔

✔

✔

Finansowanie szkolenia w ramach
Akademii D-Link

✔ (50%)

✔ (100%)

✔ (100%)

Dedykowany opiekun handlowy

✔

✔

Wspólfinansowanie działań
marketingowych (do 50%)

✔

✔

Obecność na stronie dlink.com
(sekcja Gdzie kupić?)

✔

✔

Rabaty posprzedażne
* Wymogiem dla otrzymania rangi Silver lub Gold jest certyfikacja w ramach Akademii D-Link na poziomie I oraz II.

Dlaczego D-Link?
• Szeroka gama produktów, w tym przełączniki niezarządzalne i zarządzalne,
przełączniki przemysłowe, punkty dostępowe i kamery do nadzoru wizyjnego, które
zapewniają kompleksowe rozwiązania sieciowe w oparciu o jednego producenta.
• Zaoferuj swoim klientom produkty dostosowane do ich potrzeb, dbając o swoje
przychody i rozwój firmy.
• Projektujemy i dostarczamy wysokiej jakości produkty po konkurencyjnych cenach,
które zostały wielokrotnie nagradzane przez firmy i instytucje na całym świecie
• Dostęp do bezpłatnych szkoleń online, warsztatów, materiałów technicznosprzedażowych i narzędzi online.
Dołącz do programu partnerskiego Value in Partnership+ i przekonaj się, jak łatwo
rozwijać biznes we współpracy z D-Link.

Dołącz już dziś

vipplus.dlink.com
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