Programismertető

PartnerNet Program
A gyártók partnerprogramjai akkor jelentik a legnagyobb értéket,
ha segítik a partnereket minél több ügyfél, minél magasabb
színvonalú kiszolgálásában. Amellett, hogy partnereinket ellátjuk
a legkomolyabb ügyféligényeket is kielégítő, innovatív
technológiákkal, azt is fontosnak tartjuk, hogy világszínvonalú
partnerprogramot biztosítsunk számukra, amely segíti őket új,
profitot termelő üzletek megkötésében, és az ezekhez tartozó
projektek sikeres megvalósításában.

A PartnerNet Program szintjei
A NetIQ, Novell és SUSE üzletágakat
kiszolgáló PartnerNet program három
programszintet biztosít, amelyek különböző jellegű partnerek támogatását
célozzák. A szintek a kölcsönös befektetés és elkötelezettség eltérő mértékét
teszik lehetővé.
Silver
A PartnerNet első szintje a belépő Silver
szint. A Silver partnerek általában kisebb
vállalkozások, de ez a partnerkapcsolat
olyan nagyobb vállalkozásoknak is
ideális első lépés lehet, akik most kezdik
kiépíteni NetIQ, Novell vagy SUSE
megoldásokhoz kapcsolódó tevékenységüket. A Silver szint egy sor alapvető
PartnerNet
szolgáltatáshoz
biztosít
hozzáférést, valamint egy keretrendszerrel segíti a rendelkezésre álló eszközök
és erőforrások sokaságát. A szolgáltatások közé tartozik a szabad hozzáférés
az online képzésekhez, illetve az igény
szerinti hozzáférés a műszaki és értékesítési képzési erőforrásokhoz.
Gold
A Gold szintű partnerek az előnyök
szélesebb körét élvezhetik. A szolgáltatások a partnerkapcsolat iránti elkötelezettség és a befektetés magasabb lépcsőjét
jelentik, és magukba foglalják az ügyletek regisztrálását (forecast kedvezmény),
valamint az átfogó műszaki támogatást.

A Gold szintű partnerek már szorosan
együttműködnek a helyi képviselettel, és
közösen alakítják ki tervezési, értékesítési és marketing tevékenységüket. A
partner legfontosabb üzleti területétől
függően tanúsításra is szükség van. A
megoldásszállítók és rendszerintegrátorok az alábbi három üzleti egység
valamelyike köré szerveződnek: NetIQ,
Novell vagy SUSE.
Platinum
A Platinum partnerek kiemelt pozícióba
kerültek partnerrendszerünkön belül, és
bevételi eredményeik, valamint a műszaki képességek és kapacitás magas szintje folyamatosan az átlag fölé emeli őket.
A Platinum partnerekre különleges figyelmet fordítunk, és közös értékesítési és
marketing tevékenységet alakítunk ki
velük.
Egy megoldásszállító vagy rendszerintegrátor vállalat szintjét az alábbi
mutatók határozzák meg:
 Forgalom a NetIQ, Novell vagy SUSE
termékek értékesítésében
 Szakértelem
Elvárt forgalom a Gold, illetve
Platinum szintekhez
Az elvárt forgalom küszöbértékei a
partnerek jutalmazására szolgálnak;
különböző előnyökben, erőforrásokban
és pénzbeli elismerésben részesülhetnek az ügyfeleknek leszállított termékek
ára alapján.

PartnerNet Program
Területek:
 Biztonsági megoldások: NetIQ
 Hálózati megoldások: Novell
 Nyílt forráskódú megoldások: SUSE
Szintek:
 Silver
 Gold
 Platinum

Legfontosabb előnyök
Árkedvezmények lehetősége:
projektár, forecast kedvezmény adott
ügyletekre (5-10%) (A Deal registration
résznél publikált feltételek alapján)
 Megjelenés és ajánlás a NetIQ,
Novell, SUSE webhelyeken
 Technikai támogatás
 Szoftverek belső használatra (50 és
200 felhasználó között)
 Marketing támogatás


A műszaki, az értékesítési és a marketinghez kapcsolódó
területeket lefedő támogatások és erőforrások biztosítására
kialakított PartnetNet program folyamatosan fejlődve igazodik
partnereink változó igényeihez.

www.netiq.hu
www.novell.hu
www.suse.hu

A Gold és Platinum szintek bevételi
határait az alábbi táblázat ismerteti:
Elvárt forgalom –
(NetIQ, Novell
SUSE termékek)

Gold
partner

Teljes forgalom
(USD)

50 000

Új üzletekből
származó
forgalom (USD)

15 000

Platinum
partner
120 000
36 000

Minősítések az extra előnyök
kihasználásához
A PartnerNet program szakértelemhez
kapcsolódó része a partner adott üzleti
egységhez kapcsolódó szakértelmét
ismeri el. A teljesítményérték attól függ,
hogy a partner szakemberei mennyi és
milyen típusú tanúsítvánnyal rendelkeznek. A két elérhető szint a Gold és Platinum partnerek számára a Certified és az
Advanced Certified.
Certified
 Két műszaki tanúsítvány
 Egy értékesítési tanúsítvány
(ugyanahhoz az üzleti egységhez
kapcsolódóan)
Advanced certified
 Négy műszaki tanúsítvány
 Egy értékesítési tanúsítvány
(ugyanahhoz az üzleti egységhez
kapcsolódóan)
Kapcsolódó előnyök
Értékesítési és marketing előnyök
 Ügyletek regisztrálása (forecast
kedvezmény adott ügyletekre (5-10%) a
Deal registration résznél publikált
feltételek alapján)

Üzleti és műszaki anyagok elérése az
Enablement Central webhelyen keresztül
 Üzleti
egységekhez,
partneri
szintekhez és minősítésekhez kapcsolódó logók használata
 Közös
üzleti tervezés (Gold és
Platinum partnereknek)
 Közös kampányok
 Piacfejlesztési alapok (MDF) (Gold és
Platinum partnereknek)
 Ajánlatminták tára és online fórum
 Ajánlatadási támogatási szolgáltatás
 Megjelenési lehetőség a SUSE Linux
Enterprise ISV katalógusban


Műszaki szolgáltatási előnyök
 Korlátlan
számú szolgáltatáskérés
(incidens) lehetősége azon üzleti egység
termékeihez kapcsolódóan, amelyre a
partner Certified vagy Advanced Certified
tanúsítással rendelkezik (Gold és
Platinum partnereknek)
 Korlátozott számú szolgáltatáskérés
(incidens) lehetősége a tanúsítás nélküli
termékekhez (Gold és Platinum
partnereknek)
 1-4 óra terméktámogatási válaszidő
(Gold és Platinum partnereknek)
 Elektronikus hozzáférés szoftverekhez,
javításokhoz, szakmai anyagokhoz
 Szoftverek, javítások, szakmai anyagok
DVD-n is. (Gold és Platinum partnereknek)
 Hozzáférés a nyilvános
bétaszoftverekhez
 Hozzáférés a hitelesítéssel elérhető
bétaszoftverekhez (Gold és Platinum
partnereknek)
Képzési és oktatási előnyök
 Értékesítési oktató anyagok online
elérése
 Műszaki jellegű oktató anyagok online
elérése
 Online bemutatórendszer
 Online bemutatórendszer DVD-n is
(Gold és Platinum partnereknek)
 Árengedmény a NetIQ, a Novell vagy a
SUSE által tartott műszaki képzésekre
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Keresse meg helyi megoldásszállítóját,
vagy vegye fel a kapcsolatot a
magyarországi képviseleti irodával az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:
MOM Park, SAS torony
1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Tel: +36 (1) 489-4600
Fax: +36 (1) 489-4601
info@netiq.hu
www.netiq.hu
info@novell.hu
www.novell.hu
iroda@suse.com
www.suse.hu

