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Certyfikacje poszerzają wiedzę resellerów, a dla klientów stanowią potwierdzenie 
ich kompetencji. Im wyższe kwalifikacje, tym wyższe wsparcie ze strony 

producenta czy dystrybutora. 

S
pecjalizacja potwierdzona 
uzyskaniem certyfikatu jest bardzo 
ważna dla obu stron: zarówno dla 

resellerów, jak i producentów, 
dystrybutorów oraz ich klientów. Jest 
gwarancją kompetencji i wiedzy 
o sprzedawanych produktach, co 
przekłada się na lepsze referencje 
i wyższą sprzedaż. Certyfikacja jest też 
korzystna dla klientów końcowych, gdyż 
mają oni pewność, że rozwiązania 
i produkty, które kupują, są sprzedawane 
przez resellerów posiadających 
odpowiednie umiejętności. Certyfikacja 
dotyczy konkretnych pracowników 
w firmie partnerskiej, którzy zdobywają 
kwalifikacje inżynierskie czy handlowe, 
jak i całej firmy - potwierdza to wówczas 
jej status jako certyfikowanego partnera. 
Certyfikaty imienne, dla konkretnych 
osób, przynoszą też korzyści ich 
posiadaczom. Potwierdzone 

certyfikatem umiejętności wdrożenia czy 
zarządzania rozwiązaniami mogą 
bowiem stanowić dodatkowy atut 
przy zmianie pracodawcy lub być jedną 
z podstaw do ubiegania się o awans. 
Wiele szkoleń i warsztatów kończących 
się uzyskaniem konkretnych certyfikatów 
jest dla resellerów dostępnych bezpłatnie, 
a zdobywanie nowych umiejętności jest 
w różny sposób premiowane. 
Wyedukowani resellerzy otrzymują 
korzystniejsze kredyty, rabaty, pomoc 
przy wdrożeniach, większe wsparcie 
marketingowe. 
- Dzięki posiadanym certyfikatom 
resellerzy uzyskują: wsparcie 
przedsprzedażne, w tym konsultacje 
w siedzibie klientów końcowych 
partnera; dostęp do szkoleń i warsztatów 
technicznych, zarówno autoryzowanych, 
jak i autorskich; certyfikacje handlowe 
i inżynierskie; możliwość wypożyczenia 

sprzętu demonstracyjnego; wsparcie 
marketingowe i promocyjne; korzystne 
rabaty - mówi Wojciech Komnata, 
dyrektor handlowy w Veracomp SA. 
Certyfikaty procentują, gdyż 
certyfikowani partnerzy mogą 
rzeczywiście liczyć na szereg udogodnień 
ze strony producentów. Na przykład, 
partnerzy Citrix, którzy zdali 
odpowiednie egzaminy, otrzymują 
wsparcie techniczne, handlowe oraz 
marketingowe. Oferowane korzyści to 
między innymi: otrzymywanie licencji 
IUL (Internal Use Licenses) do użytku 
wewnętrznego (bez opłat), sprzętowe 
i programowe produkty NFR (Not for 
Resale) stosowane do demonstrowania 
oferowanych rozwiązań. Mogą także 
korzystać ze specjalnie opracowanego 
programu do rejestrowania umów, wraz 
z nagrodami dla partnerów, oraz 
dodatkowo, z programów 
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ŚRODKOWE) i WSCHODNIEJ, 

INTERACTIVE INTELLIGENCE 

Certyfikacje stanowią podstawę programu 

partnerskiego Interactive Intelligence. 

Aby otrzymać najwyższy status Elite 

Partnera, integrator musi mieć w swoim 

zespole przynajmniej dwóch 

certyfikowanych inżynierów naszego 

oprogramowania. W celu uzyskania 

certyfikacji inżynier firmy partnerskiej 

odbywa szkolenie w jednym z Centrów 

Szkoleniowych. Dokument traci jednak 

ważność, jeśli inżynier nie zdobędzie 

każdego roku danej liczby punktów, 

przyznawanych za uczestnictwo 

w różnego rodzaju warsztatach 

i seminariach on-line. Ich tematyka 

i poziom są na tyle zróżnicowane, że 

każdy inżynier może znaleźć coś dla 

siebie. Szkolenia on-line są bezpłatne. 

PARTNER DEVELOPMENT MANAGER, EMC 

Program Velocity jest oparty 

na kompetencjach, które dają partnerom 

elastyczność w zakresie opracowania własnego 

modelu biznesowego. Partnerzy EMC 

uzyskują certyfikaty w ramach specjalizacji. 

W programie Velocity dostępne są trzy 

specjalizacje podzielone na kategorie 

produktowe. Consolidate (VNX i Isilon), 

Backup and Recovery (Avamar, Networker, 

DataDomain), Advanced Consolidate 

(Symetrix). W chwili obecnej, aby uzyskać 

specjalizację należy mieć certyfikowanego 

Technical Architekta. EMC jednak zachęca 

swoich partnerów do zdobywania certyfikatu 

inżyniera implementacyjnego. Z myślą 

o partnerach, którzy włączą w swój model 

biznesowy również świadczenie usług 

implementacyjnych, firma EMC rozbudowała 

ofertę usług świadczonych w ramach 

programu Yelocity. 

CORPORATE ACCOUNT MANAGER, 

CITRIX SYSTEMS POLAND 

Pod względem wymogów partnerzy muszą 

mieć odpowiednie kompetencje zarówno 

techniczne, jak i handlowe, a rodzaj 

certyfikacji, które muszą uzyskać i ich ilość 

jest uzależniona on statusu partnera. 

Partnerzy srebrni zobowiązani są 

do posiadania jednego certyfikatu 

technicznego (Citrix Certified 

Administrator - CCA) oraz certyfikatu 

handlowego (Citrix Certified Sales 

Professional - CCSP). Jednak CCA czy CCSP 

to nie jedyne certyfikaty oferowane przez 

Citrix, jakie można zdobyć. Szkolenia 

i certyfikacje są podzielone zarówno 

na określone obszary, 

jak i role, jakie dana osoba spełnia 

w organizacji. I tak, do dyspozycji są szkolenia 

i certyfikacje dla architektów rozwiązań IT, 

administratorów systemów, inżynierów oraz 

analityków systemowych. 

do pozyskiwania nowych klientów. 
Certyfikacja daje również resellerom 
możliwość oferowania produktów 
i rozwiązań w ramach cen opartych 
na specjalnych programach licencyjnych, 
takich jak np. Open Licensing Program 
(OLP) czy GELA - programu 
adresowanego do instytucji rządowych 
i jednostek samorządu lokalnego. 
Ponieważ sprzedawane rozwiązania 
technologiczne są bardzo często wysoko 

zaawansowane, w cenie jest też 

doradztwo dla klienta. Wyspecjalizowany 

ekspert świetnie spełni zadanie 

konsultanta, a certyfikat jest dla klienta 

dokumentacją jego przygotowania. - Dziś 

klienci końcowi oczekują przede 

wszystkim doradztwa w interesującej ich 

sprawie. Dlatego też nasz program opiera 

się na specjalizacjach, które potwierdzają 

doświadczenie i kompetencje partnera 

współpracującego z firmą Symantec. 

Wyodrębniamy u dziedzin, które 

odwzorowują poszczególne grupy 

produktów z naszej oferty. Aby zostać 

specjalistą w wybranej dziedzinie, 

partner powinien przygotować się 

do zdania nie tylko egzaminów 

handlowych i technicznych, ale także 

przygotować wspólnie z nami business 

plan - mówi Izabela Sokołowska-Nowak, 

Distribution Sales Manager 

w Symantec Poland. 
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