Partnerský program ISIT
Platí pro prodejní kanál produktů ISIT software SK/CZ společností ISIT Slovakia s.r.o
a ISIT SOFTWARE CZ s.r.o s platností od 1.1.2022.
Kdo se může stát Partnerem?
Každá společnost nebo auditorská autorita, která prokáže vážný zájem o prodej produktů ISIT
a podpůrných služeb a zároveň disponuje kompetencemi a lidskými zdroji v oblasti řízení
informační/kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů, protispolečenské činnosti,
pracovní zdravotní služby nebo kvality, se sídlem v České nebo Slovenské republice.
Podmínky:
-akceptace smlouvy o zprostředkování, licenčních podmínek a dohody o zachování důvěrnosti
- absolvování školícího programu pro linii Prodej - obchodní a technické parametry, licencování
produktů a cenotvorba pro rok 2022
- absolvování školícího programu pro linii Servis a podpora (implementace produktů) –
instalace, zaškolení, naplňování dat pro rok 2022
- potvrzením pro Partnera je CERTIFIKÁT ISIT PARTNER
Cíle partnerského programu:
-bezkonfliktní řízení dlouhodobých vztahů mezi výrobcem/distributorem – prodejcem/partnerem
a koncovým uživatelem produktů
- srozumitelné a férové podmínky při prodeji produktů koncovým zákazníkům včetně veřejných
soutěží a výběrových řízení při zachování pravidel korektní hospodářské soutěže
- rozšíření certifikované technické podpory pro produkty po území ČR a SR
-odměňování aktivních partnerů benefity při dosažených obratech prodeje produktů a
maintenance
Pozastavení/zrušení účasti Partnera v Partnerském programu:
- porušení dohodnutých smluvních podmínek
- neúčast na pravidelných ročních proškoleních
- porušení pravidel korektní hospodářské soutěže
- nedodržování platební disciplíny
-jiné skutečnosti vedoucí k reputačním škodám produktu nebo služeb zařazených v ISIT
programu
Partnerský kanál je otevřen pro všechny zájemce od 1.1.2022. Těšíme se na spolupráci.
Team ISIT Slovakia s.r,o a ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.
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