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STRUKTUR
■ Det nye SELECT Partner Program har en enkel struktur med en tydelig oversikt hvordan man som partner utvikler seg i og med
programmet, hvilke fordeler vi tilbyr og hvilke krav vi stiller.
■ SELECT Partner Programmet består av to forskjellige nivåer: SELECT Registered og SELECT Expert. Som partner gir det en
fleksibilitet til selv å velge på hvilken måte man ønsker at samarbeide med Fujitsu.
■ Er du ikke partner i dag, kan du bli det ved å klikke her.

PARTNER TRÆNING
■ For de partnere som ønsker et tettere samarbeide med Fujitsu, har vi utviklet et unikt treningsprogram, som tillater deg å
bli SELECT Expert partner innenfor en av følgende spesialiseringer:
-

Mobility Solutions
Workstations
Server Infrastructure
Storage Infrastructure

■ Disse spesialiseringene har minimums poengkrav sammensatt ut fra en mix av obligatoriske og valgfrie kurs som enten
er webbaseret eller face-to-face. Disse er rettet mot enten Sales, PreSales eller Installation. Du har derfor mulighet til selv
å tilpasse ditt treningsforløp til å passe ditt spesifikke forretningsområde.

■ Via vårt SELECT Academy får du ett end-to-end treningsforløp designet nøyaktig som til våre egne medarbeidere.
■ På vår SELECT Academy website vil du kunne se din nåværende status, samt når dine sertifiseringer utløper. Gå til
SELECT Academy her.
■ Når dine sertifiseringer utløper og du ønsker å sertifisere deg på nytt, er poengkravet lavere. Dermed vil du eklet og raskt
kunne forny dine sertifiseringer og holde din Fujitsu ekspertise «up to date».
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FORDELE
Fujitsus SELECT Partner Program tilbyr verdiskapende fordeler på hvert medlemsnivå. Blant annet får du adgang til en lang rekke
forskjellige Business Development Tools herunder partnerlogo, Channel News, SELECT Academy, Channel Partner Program med mer.
Og jo mer villig du er til å utvikle din ekspertise i våre produkter og løsninger, jo større er din belønning. Det gjelder særskilt når det
kommer til de fordelene som gjør at din forretning med oss blir enda mer profitabel, gjennom eksempelvis forskjellige Compensation
Programs og dedikert Fujitsu Partner Account Management.

SELECT Registered

SELECT Expert

Sales Support
- Fujitsu Partner Account Management iPAM/PAM
- Value4You Channel Product Portfolio (V4Y)
Compensation Program
- Back-end rebates scheme
- Sale Development Funds
- Deal Registration

*
*
*

Business Development Tools
- Partner Logo (membership level logo)
- Reseller Locator
- E-newsletters
- Channel Partner Portal
- SELECT Academy (FiOLA)
- TechCommunity
- Products and Solutions Programs
- System Architect
- Co-marketing/Access to Media Toolbox
- Demo Units Program
- Case studies/references
- Service Partner Option
- Lead Allocation
*Subject to individual planning
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