Proč je čas na změnu?
Chcete...

Konkurenční výhoda?
Vyšší marže z vašeho síťového podnikání?
•
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Chcete pracovat s jedním z nejrychleji rostoucích dodavatelů cloudu?
Chcete pracovat s lídrem magického kvadrantu společnosti Gartner, který získal 4x?
Nejrychleji rostoucí dodavatel podle zprávy společnosti Omdia o sítích řízených cloudem v roce 2020?
Odklon od složitých a nákladných sítí?
Dodavatel komplexních služeb, který zahrnuje funkce SD-WAN?
Komplexní projektová podpora od dodavatele?
Abyste se vyhnuli zablokování dodavatele?
Spolupracovat s naší marketingovou podporou?
Pro přístup k dalšímu demo zařízení?
Chcete-li svá řešení přizpůsobit a odlišit se od ostatních?
Prodejce zaměřený na prodejní kanály, který naslouchá svým partnerům a zákazníkům?
Prodejce s týmem, který se věnuje podpoře vašeho vývoje?
prodejce, který reaguje a je přístupný na všech úrovních?

Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli kladně, je čas na změnu.
Pokud chcete rozvíjet své podnikání pomocí nových vzrušujících technologií, které nově definují trh
podnikových sítí, chceme vás. Náš program rychlého postupu k akreditaci nabízí všechny na míru šité
nástroje, podporu a pobídky, které potřebujete k tomu, abyste se rychle stali autorizovaným partnerem a
začali získávat nové atraktivní příjmy.

Co je čas na
změnu?
Time to Change je exkluzivní
program společnosti Westcon, který
je určen pro snadné přijímání
nových nebo rozvoj stávajících
autorizovaných partnerů, kteří
chtějí rozvíjet své podnikání v
oblasti Extreme Networks.
Jedná se o nejkomplexnější,
nejstrukturovanější a nejmodulárnější
partnerský program. Jeho postupný
plán odemyká exkluzivní výhody
včetně bezplatných školení a demo
sad, předprodejní podpory,
finančních pobídek, obchodního
plánování, marketingové podpory a
generování potenciálních zákazníků.

Jak společnost Westcon vytváří hodnotu
Jsme nadšeni pro úspěch partnerů a zavázali jsme se zajistit,
abyste plně využili potenciál společnosti Extreme Networks.
Nástup do systému začínáme strategickým přizpůsobením,
abychom lépe porozuměli vašemu podnikání, a následně
poskytujeme bezkonkurenční partnerskou podporu na každém
kroku. Můžete se na nás spolehnout. Víme, jak překonávat
každodenní výzvy v IT kanálu, a jsme hrdí na to, že spojujeme
spolehlivost s inovacemi.
Strategické vztahy s dodavateli
Zjednodušujeme dodavatelské technologie, procesy a
programy, abyste mohli na trhu zvítězit. Řídíme plnění a
nasazení na straně dodavatele, takže se můžete soustředit na
své hlavní činnosti.
Rozšíření vašeho podnikání
Globálně i lokálně jsme si stále nablízku. Díky podpoře na míru
jsme bezproblémovým rozšířením vašeho podnikání.
Převezmeme odpovědnost, když jde do tuhého.
Doplňkové služby
Pokud se situace zkomplikuje, můžete se vždy spolehnout na
naše služby. Pokud příležitost u zákazníka přesáhne vaše
zdroje, můžeme vám pomoci s flexibilitou a škálováním díky
přístupu k našim talentovaným odborníkům.

5 důvodů, proč si vybrat
Extreme Networks
Technologický partnerský ekosystém společnosti Extreme
urychluje vývoj řešení a rozšiřuje povědomí o trhu

1

Nejlepší síťová řešení ve své třídě, která kombinují nové a stávající
možnosti s vysoce výkonnou podnikovou technologií a jsou
navržena tak, aby umožnila IT poskytovat lepší obchodní výsledky.

2

Čtvrtý rok po sobě vedoucí pozice v magickém kvadrantu
společnosti Gartner pro infrastrukturu kabelových a bezdrátových
přístupových sítí LAN.

3

Osvědčená strategie zaměřená na prodejní kanály, která
podporuje růst partnerů a posiluje iniciativy pro uvádění
produktů na trh.

4

Partnerský program společnosti Extreme byl zařazen mezi
5hvězdičkové partnerské programy CRN pro rok 2021

5

ExtremeCloud IQ, který získal ocenění Network
Computing's Product of the Year, zefektivňuje a
automatizuje provoz drátových a bezdrátových sítí
pomocí umělé inteligence, která odhaluje nové poznatky
založené na strojovém učení.

ExtremeCloud IQ: dokonalý
partner pro vaši cestu ke cloudu
ExtremeCloud IQ je cloudové řešení pro správu kabelových a
bezdrátových sítí. Snadné, flexibilní a intuitivní řešení, které vám
pomůže nastavit směr pro budoucnost - již dnes.

Snadné: díky výkonným automatizačním funkcím nebylo
vytváření sítí nikdy jednodušší, od nasazení až po
podporu.
Rychlost: pravidelné aktualizace platformy zajišťují, že
budete vždy využívat technické inovace.
Sdílení: snadné a rychlé sdílení relevantních dat se
zákazníky a partnery.
Škálovatelnost: kdykoli se flexibilně přizpůsobí vašim
požadavkům, od jednoho zařízení až po správu s více
klienty a více úrovněmi.
Bezpečné: bezproblémová ochrana od zákazníka až po
cloud, splňující nejpřísnější požadavky na zabezpečení a
shodu s předpisy.
Cenová dostupnost: flexibilní nasazení a licencování a
atraktivní provozní náklady zajišťují, že se řešení vyplatí od
prvního dne.

Cloud 4. generace
Pandemie změnila každý podnik, takže se kriticky projevila
omezení sítě. Partneři nyní musí tuto transformaci přijmout a
vyvíjet se tak, aby splňovali nové obchodní výsledky.
Optimalizujte svou síť tím, že se dostanete k uživatelům, ať jsou
kdekoli, zajistíte kontinuitu podnikání a urychlíte inovační
schopnosti tam, kde a kdy je to nejdůležitější.
Nekonečně distribuované
Organizace se musí stát nekonečně distribuovanými, aby se
setkaly s uživateli, ať jsou kdekoli. Pracoviště musí přijít k uživateli.
Služba musí přijít ke spotřebiteli.
Orientace na spotřebitele
Zkušenosti zaměřené na spotřebitele využívají technologie, které
se točí a vyvíjejí podle potřeb uživatele. Organizace musí
poskytovat technologická řešení, která si uživatelé přejí.
V měřítku
Každé řešení musí být dodáváno v rozsáhlém měřítku. To
znamená škálování služeb, technologií a dokonce i lidí, aby bylo
možné poskytovat spolehlivé a bezpečné služby všude a pro
všechny.

Partnerství, kterému můžete důvěřovat

Pokud jste partnerem kanálu s nejvyšší úrovní hodnoty a služeb, jste připraveni
chopit se příležitosti.
•

S více než 25 lety zkušeností nikdo nezná Extreme lépe než my

•

2020 Momentum Distributor roku za naši práci s Extreme

•

#1 distributor Extreme Networks v regionu EMEA

•

-Globální odborné znalosti dodavatelského řetězce zahrnují přípravu na
zavádění a modernizaci sítě

•

Více než 300 000 jednotek zařízení Extreme dodaných v roce 2021

•

Diamantový distributor pro Extreme Networks

•

Akreditace společnosti PartnerWorks pro cloudová řešení

•

OCENĚNÍ

•
•

Společnost Extreme Networks byla již čtvrtý rok po sobě
oceněna jako zákazník společnosti Gartner 2021 Peer
Insights v oblasti kabelové a bezdrátové přístupové
infrastruktury LAN
Partnerský program společnosti Extreme získal 5
hvězdiček v průvodci partnerskými programy CRN 2021
Společnost Westcon se stala distributorem roku (nad 251
milionů liber) v soutěži CRN Channel Awards 2021

Co můžete očekávat, když se připojíte
Program se řídí strategickým plánem, který vám pomůže
rychle a efektivně dosáhnout vašich obchodních cílů.

Agree to joint
commitment, goals and
build plan to execute

Westcon supports
you with
registration

Set up partner programme:
MDF, deal reg, service
plans and training

Attend Westcon’s ESS
workshop for Sales Training
Qualification

Joint design of your
initial projects
and ROMs

Access our experts to
help with your initial
opportunities

Access NFR programme,
demo resources, tech
workshops and webinars

Work with us on pre-sales
EDS qualification (Extreme
Design Specialist)

Grow & Extend
new business opportunities
Extreme offers subsidised
post-sales training to get
ECS qualification

Work with our marketing
team to build campaigns
and pipeline

Become a fully
certified partner

Hlavní výhody našeho programu
Společný vývoj ročního obchodního plánu s vašimi místními prodejními týmy
Řízený proces registrace a nástupu do společnosti
Atraktivní slevy na příležitosti Extreme
Profesionální služby pro konfiguraci, instalaci a uvedení do provozu Technické
zdroje společnosti Westcon jako podpora při prvních projektech
Pobídky, slevy, registrace obchodů, velké stroje a servis u společnosti
Westcon Široká nabídka bezplatných i placených školení a vzdělávání pro
všechny partnery.
Získání plné partnerské certifikace Předběžné hodnocení sítě Inovativní
finanční řešení Podpora marketingu jako služby Pobídky a odměny
Přístup k partnerskému portálu Extreme a centru partnerských
marketingových kampaní Pravidelné kontroly s místními prodejními týmy pro
zajištění úspěchu.
Odborná podpora během schůzek s koncovými zákazníky a živých
předváděcích akcí
Vývoj kampaní pro získávání zákazníků a rozšiřování stávajícího obchodu
Navázání slibného vztahu s partnery pro zajištění dodávek a řešení.

O společnosti Westcon
Společnost Westcon-Comstor je globální distributor
technologií s ročními tržbami přesahujícími 3 miliardy USD.
Spolupracujeme s předními dodavateli a prostřednictvím
partnerského kanálu uvádíme řešení na trh.
Spojujeme přehled v oboru, technické znalosti a více než 30 let
zkušeností, abychom se stali katalyzátorem úspěchu prodejců i
partnerů. Našim partnerům poskytujeme portfolio prvotřídních
technologií. Naše globální působnost a rozsah služeb zajišťují,
že žádná výzva není příliš velká nebo složitá.

O společnosti Extreme
Networks
Extreme Networks je přední síťová společnost, která navrhuje,
vyvíjí a vyrábí zařízení pro drátovou a bezdrátovou síťovou
infrastrukturu. Vyvíjí také software pro správu sítí, politiky,
analýzu, zabezpečení a řízení přístupu.

Kontaktujte nás
Máte dotaz nebo potřebujete podporu?
Obraťte se na naše specialisty společnosti Westcon:
https://p.westconcomstor.com/emea_ext_ttc.html

