Programa de Parceiros

A comercialização ds produtos e soluções produzidas e distribuidas pela id4software é
realizada através de uma rede Parceiros Certificados.

Esta rede de parceiros certificados possui diferentes níveis de especialização consoante o tipo
de serviço que prestam aos seus clientes e a relação

que possuem com a id4software.
Os níveis de parceria ditam o grau de competência necessária à certificação e o tipo de
soluções que lhes é permitido comercializar.
Existem quatro tipos distitos de parcerias:

- Parceiro Consultor
- Parceiro SBS
- Parceiro Enterprise
- Parceiro Tecnológico

Estatuto de parcerias
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{tab=Consultor}
O parceiro consultor é um parceiro que não possuindo competências técnicas que lhe
permitam a implementação das soluções id4software, possui uma equipa de consultores
comerciais que conhecem as soluções e as comercializam e recomendam, modelando
suluções empresariais baseadas nos produtos id4software. Este parceiro é apoiado no terreno
por recursos técnicos de parceiros id4software ou por recursos comerciais id4software,
permitindo a implementação de soluções integrais junto do cliente.
{tab=SBS}
O parceiro SBS é um parceiro que actua junto das PME's e deseja ter no seu portfolio de
soluções uma solução robusta, especialmente desenvolvida para cumprir com os requisitos das
pequenas e médias empresas. Este parceiro possui competência comerciais e técnicas que lhe
permitem oferecer uma solução completa junto dos seus clientes. Este parceiro possui acesso
á comercialização das versões SBS e SBS Lite dos produtos id4software.
{tab=Enterprise}
O parceiro Enterprise é um parceiro que passou por um programa de formação e de
certificação de recursos que lhe permitiu obter o conhecimento, quer comercial quer técnico,
necessário á comercialização e implementação das soluções id4software.

Este estatuto permite-lhe implementar as soluções mais complexas e as áreas verticais das
aplicações id4software, nomeadamente gestão da produção, gestão de armazéns, qualidade,
Após-Venda.

{tab=Tecnológico}
O parceiro tecnológico é um parceiro que produz ou representa soluções de software/hardware
e vê na plataforma id4software uma oportunidade de complementar as suas áreas de actuação
criando uma solução mais completa e funcional.

O parceiro tecnológico trabalha de forma muito próxima á id4software no desenvolvimento de
soluções integradas ou de interfaces de integração que possibilitem adaptação plena de
funcionalidades junto das soluções id4 potenciando a implementação de soluções que melhor
respondem aos requisitos do mercado.

{/tabs}
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O programa de parceiros id4software está aberto a empresas qua actuem nas áreas das
tecnologias de informação e que possuam nos seus quadros recursos com fortes
conhecimento nas áreas de intervenção: gestão, logística, produção, qualidade.

Está também aberto o programa de parcerias a empresas que actuem em áreas de negócio de
intervenção das soluções id4software, nomeadamente empresas consultoras na área da
indústria, logística, financeira, qualidade.
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