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ROZWIJAJ SWOJĄ SPRZEDAŻ ROZWIĄZAŃ MERAKI WRAZ Z FIRMĄ TECH DATA
Pomoc techniczna
Nasi wykwalifikowani inżynierowie 
pomogą odpowiedzieć na wszelkie 
pytania poprzedzające sprzedaż.

Certyfikacja
Regularnie organizujemy Select Bootcamp'y 
(na miejscu lub wirtualne) oraz egzaminy 
umożliwiające zdobycie certyfikacji Cisco 
Select.

Nauka
Nasze zespoły oferują zatwierdzone przez firmę Cisco 
szkolenia dla partnerów, w tym szkolenia Meraki 360, 
realizowane na miejscu lub za pośrednictwem usługi 
WebEx. Pokażemy również, jak uzyskać dostęp do 
biblioteki materiałów szkoleniowych na żądanie.

Przygotowanie
Dołącz do programu rozwoju sprzedaży rozwiązań 
Meraki oferowanego przez firmę Azlan i uzyskaj 
bezpłatną, indywidualną 
analizę sporządzoną przez naszych specjalistów, 
poświęconą rozwojowi własnej działalności 
opartej na rozwiązaniach komunikacji sieciowej w 
chmurze.

Sprzedaż
Możemy pomóc Ci w opracowaniu skutecznych kampanii 
generujących popyt oraz marketingowych i pokażemy, 
jak maksymalnie wykorzystać mechanizm generowania 
potencjalnych klientów oferowany przez firmę Cisco. 
Jeśli to konieczne, zapewnimy również wsparcie 
podczas wspólnych wizyt u klientów.

Demonstracje
Zobaczyć znaczy uwierzyć — zademonstrowanie 
klientom końcowym możliwości rozwiązania Meraki 
jest najszybszą metodą na ich skuteczną sprzedaż. 
Pokażemy, jak prowadzić demonstracje dla klientów 
końcowych, na miejscu lub wirtualnie.



Komunikacja sieciowa w chmurze pozwala przenieść 
skalowalność, łatwość zarządzania oraz efektywność 
działania typową dla rozwiązań w chmurze do sieci w 
przedsiębiorstwach. Tysiące organizacji, zachęconych 
tymi korzyściami, jest w trakcie migracji do tej nowej, 
ciekawej architektury.

• Błyskawiczne wdrożenie z samodzielną obsługą.
• Monitorowanie i kontrolowanie aplikacji, użytkowników 
 i urządzeń w czasie rzeczywistym.
• Zarządzanie wieloma ośrodkami przy użyciu jednego  
 pulpitu internetowego.
• Możliwości skalowania: od małych ośrodków po   
 wdrożenia obsługujące miliony użytkowników.
• Produkty uwzględniające przyszły rozwój rozwiązań,  
 zawsze aktualne.
• Bezproblemowe aktualizacje oprogramowania   
 sprzętowego przeprowadzane przez Internet.

DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ 
ROZWIĄZANIA KOMUNIKACJI 
SIECIOWEJ W CHMURZE

Czym są?: lZarządzane w chmurze punkty dostępu (MR), 
przełączniki (MS), kamery monitorujące (MV) oraz urządze-
nia zabezpieczające (MX), a także funkcje zarządzania 
urządzeniami przenośnymi i rozwiązania do zarządzania 
mobilnością przedsiębiorstw (menedżery systemów w 
wersji standardowej i dla przedsiębiorstw). Pulpit Cisco 
Meraki umożliwia zarządzanie siecią Cisco Meraki, jej 
konfigurowanie i monitorowanie przy użyciu intuicyjnego 
interfejsu przeglądarki internetowej.

• Łatwa konfiguracja: wszystkie menu rozwijane w łat 
 wym w obsłudze interfejsie.
• Łatwy dostęp: możliwość skonfigurowania i monitorow 
 ania sieci z dowolnego miejsca, wymaga jedynie dostępu  
 do przeglądarki internetowej.
• Łatwe skalowanie: sprzęt Meraki można wysłać w   
 dowolne miejsce i dodać go do sieci, wprowadzając po  
 prostu jego numer seryjny na pulpicie. 
• Łatwa sprzedaż: rozwiązanie idealne dla wszystkich orga 
 nizacji, niezależnie od wielkości: od niewielkich 
 przychodni lekarskich po duże, rozproszone 
 przedsiębiorstwa.

DLACZEGO ROZWIĄZANIA 
MERAKI?

• Program dotyczący rozwiązań Meraki goferowany 
przez Tech Data pozwoli szybko przystąpić do działania. 
Nasza oferta stanowi przewodnik krok po kroku 
zawierający szkolenia poświęcone zagadnieniom 
technicznym i dotyczącym sprzedaży, a także obejmuje 
dostęp do specjalnego zespołu pomocy technicznej i 
wskazówek dotyczących rejestracji transakcji. Jesteśmy 
pewni, że wykorzystanie atutów oferowanych przez roz-
wiązania Cisco Meraki za pośrednictwem programu Tech 
Data przyczyni się do wzrostu rentowności wykorzystania 
rozwiązań komunikacji sieciowej w chmurze.

• Program „Momentum” oferowany przez Tech Data
 jest uważany za najlepszy w klasie program 
 wspierający partnerów:
 • bezpośredni, osobisty kontakt z ekspertami, którzy  
  pomogą w rozwoju sprzedaży rozwiązań Meraki;
 • pomoc w opracowaniu planu biznesowego doty  
  czącego rozwiązań Meraki oraz ustalenie poszcze 
  gólnych etapów jego realizacji; 
 • analiza wymagań w zakresie umiejętności i 
  certyfikacji oraz pomoc w szkoleniach; 
 • odkrycie nowych obszarów generowania zysków 
  dzięki działaniom ukierunkowanym na pobudzanie 
  popytu; 
 • rozbudowa oferty rozwiązań i usług komunikacji sie 
  ciowej w chmurze, umożliwiająca dalszy rozwój 
  działalności. 

DLACZEGO FIRMA TECH DATA?
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