
apc.com/partners

Rozwijaj swoją firmę
Program Partnerski mySchneider IT

http://apc.com/partners


Spis treści



Life is On | Schneider Electric

Przegląd 
Programu Partnerskiego

mySchneider IT

Life is On | Schneider Electric



Life is On | Schneider Electric

W Schneider Electric jesteśmy świadomi wyzwań będących efektem 
rewolucji cyfrowej i rosnących oczekiwań Klientów, które wywierają 
wpływ na przedsiębiorstwa naszych Partnerów.

Na bazie doświadczeń naszego wielokrotnie nagradzanego Programu 
Partnerskiego, opracowaliśmy nowy program mySchneider IT, 
który ma pomóc naszym Partnerom w zdobywaniu nowych 
kompetencji i rozwoju różnych modeli biznesowych.

Celem Programu Partnerskiego mySchneider IT jest wspieranie 
rozwoju firmy, dzięki współpracy, szkoleniom, narzędziom i innym 
zasobom. Dostępne są zróżnicowane specjalizacje dla różnych 
sektorów IT.

Partnerstwo przyszłości
Dywersyfikacja działalności, zdobywanie nowych Klientów 
i wykorzystywanie możliwości rynkowych.
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Przenieś swoją firmę na wyższy poziom
Rozwijaj swoje kompetencje oraz działalność na istniejących i nowych rynkach. 
Program Partnerski mySchneider IT oferuje trzy poziomy certyfikacji dla 
każdej specjalizacji - Select, Premier, Elite, co umożliwia stopniowy rozwój 
w zależności od potrzeb biznesowych. Każdy poziom wymaga spełnienia 
określonych wymogów. 

Premier

Elite

Select

IT Solution Provider IT Software & Services 
Provider

Data Center  
Solution Provider

Program Partnerski mySchneider IT

"Teraz mogę oferow
ać 

zróżnicow
ane usługi 

IT."

Łączenie wielu specjalizacji IT



Life is On | Schneider Electric

Oferta Programu Partnerskiego
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Wyróżnij swoją firmę
Dołącz do mySchneider IT.  
Zostań ekspertem i doradcą strategicznym w zakresie różnych specjalizacji IT  
w Programie Partnerskim, który:

Umożliwia rozwijanie 
różnych modeli 
biznesowych

Trzypoziomowa struktura 
specjalizacji obejmuje 
różnorodne modele 
biznesowe i umożliwia 
wdrożenie różnych 
kompetencji.

Spersonalizowany 
interfejs użytkownika 
oraz indywidualny status 
aktualizacji wymogów  
i certyfikatów, przyspiesza 
i ułatwia podejmowanie 
strategicznych decyzji.

Przestrzeganie zasad 
związanych ze sprzedażą 
kanałową, w celu 
zwiększenia zysków 
Partnerów i zapewnienia im 
najlepszego wsparcia.

Kluczowe elementy  
i narzędzia umożliwiają 
budowanie  specjalistycznej 
wiedzy dla nowych 
rynków oraz utrzymywanie 
efektywności  
i konkurencyjności  
na istniejących.

Kontakt z wiodącymi 
praktykami w branży, w celu 
zwiększania elastyczności 
biznesu w zakresie 
przyszłego rozwoju i zmian  
w kanale sprzedaży.

Upraszcza i zwiększa 
przejrzystość wymogów  
i korzyści

Podtrzymuje dobre 
praktyki kanału sprzedaży

Ułatwia zdobywanie nowych 
kompetencji biznesowych

Zapewnia narzędzia  
na potrzeby dalszego 
rozwoju
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Specjalizacje, które pomogą Ci 
rozwinąć biznes
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Program Partnerski mySchneider IT  
obejmuje zróżnicowane specjalizacje  
dla różnych sektorów IT.  
 
Każda specjalizacja ma określone 
wymagania i korzyści, które ułatwiają  
obsługę unikalnego typu firmy.

Zapoznaj się  
ze specjalizacjami 
programu
Zyskaj większą elastyczność  
i nowe możliwości

IT Solution Provider IT Software  
& Services Provider

Data Center  
Solution Provider

Dołącz, jeśli jesteś:

Sprzedawcą rozwiązań IT
Integratorem systemów 

Pomóż klientom lepiej zidentyfikować 
ich potrzeby, a także skonfigurować 
i zainstalować rozwiązania 
infrastruktury IT. 

Idealny wybór dla Partnerów, którzy 
chcą mieć możliwość lepszej 
identyfikacji potrzeb Klientów 
oraz szybkiego i skutecznego 
konfigurowania i instalowania 
rozwiązań z zakresu infrastruktury IT. 

Dołącz, jeśli jesteś:

Dostawcą usług zarządzanych
Dostawcą oprogramowania i usług
Sprzedawcą usług cyfrowych  
i oprogramowania

Rozwiązanie dla Partnerów, 
którzy chcą specjalizować się 
w zarządzaniu cyklem życia 
produktów, oferując m.in. możliwość 
odsprzedaży, monitorowania  
i zarządzania infrastrukturą IT.

Dołącz, jeśli jesteś:

Dostawcą usług Data Center

Poszerz swoje kompetencje  
i specjalizuj się w systemach 
zasilania i chłodzenia o znaczeniu 
krytycznym. Zadbaj o integralność 
sieci i łatwość zarządzania, dzięki 
zwiększonej dostępności,  
i wydajności infrastruktury danych 
swoich klientów.

Opcja dla Partnerów, którzy chcą 
specjalizować się w infrastrukturze 
krytycznej i klimatyzacji precyzyjnej.

Program Partnerski mySchneider IT

Specjalizacja w przygotowaniu! Specjalizacja w przygotowaniu!
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Korzyści dostosowane do Twojej 
firmy

Life is On | Schneider Electric
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Wykorzystaj w pełni nowe 
możliwości

Poznaj korzyści skorelowane ze specjalizacjami, które idealnie 
wspierają rozwój Twojej firmy i zwiększają jej rentowność.  
 
Poznaj szeroką gamę narzędzi i zasobów przydatnych w rozwoju 
działalności. Pomogą one w dywersyfikacji i wzmacnianiu unikalnego 
modelu biznesowego, a jednocześnie będą wspierać Cię  
w doskonaleniu obsługi klientów.

Dołącz do Programu Partnerskiego mySchneider IT  
i zyskaj dostęp do wielu benefitów 

"Branża IT zmienia się 

dynamicznie, a j
a rozwijam 

się razem z nią." 
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Dostępność i korzyści mogą się różnić w zależności od programu, regionu i kraju. 

Portal dla Partnerów: Indywidualny, wirtualny 
profil zapewnia całodobowy dostęp do materiałów 
szkoleniowych, narzędzi marketingowych  
i technicznych.

Program rejestracji projektów (ORP): Finansowe 
benefity dla Partnerów, którzy proaktywnie rozpoznają, 
rozwijają i wdrażają nowe możliwości biznesowe.

Fundusze marketingowe (MDF):  
Środki na prowadzenie wspólnych kampanii 
marketingowych.

Pakiety marketingowe i sprzedażowe:  
Zasoby wspomagające marketing  
i sprzedaż, ułatwiające pozyskanie  
większej liczby klientów.

Szkolenie: Eventy i webinaria poświęcone podnoszeniu 
kwalifikacji pracowników. Dbanie o aktualną ofertę 
produktową i nowości technologiczne.

Nagrody: Program lojalnościowy nagradza Twoje 
Partnerstwo i stymuluje rozwój Twojej firmy.

Portal projektowy (Design Portal): Najlepsze 
w swojej klasie narzędzia do projektowania, 
konfiguracji i wyceny produktów oraz rozwiązań 
od Schneider Electric.
.

Certyfikaty: Specjalistyczna wiedza 
potwierdzona certyfikatami jest świetną 
referencją dla potencjalnych Klientów.

Green Premium™: Dostęp do produktów 
Schneider Electric Green PremiumTM, które 
codziennie pomagają klientom, ułatwiając  
im życie poprzez wysoką efektywność.

Lokalizator Partnerów: Wyświetla listę 
naszych Partnerów, dzięki czemu jesteś 
widoczny dla potencjalnych klientów.

Korzyści

Co oferuje program 
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Dołącz do Programu Partnerskiego mySchneider IT, aby wzmocnić swoją 
firmę już dziś i przygotować ją na przyszłe wyzwania. Dzięki bogatym 
zasobom programu i solidnym ścieżkom rozwoju możesz rozwijać swoją 
wiedzę w ramach wielu specjalizacji IT.

W miarę rozwoju rynku program będzie się zmieniał. Będziemy dodawać 
kolejne specjalizacje, dzięki którym będziesz mógł poszerzać swoje 
kwalifikacje i dopasowywać swój biznes do stale zmieniającego się 
środowiska. Bądźmy w kontakcie!

Nowe możliwości

Zaloguj sięZarejestruj się

Jesteś nowym Partnerem? Jesteś już naszym Partnerem?

Life is On | Schneider Electric

http://www.se.com/myschneider
http://www.apc.com/partners
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APC, flagowa marka firmy Schneider Electric, oferuje czyste 
zasilanie akumulatorowe, ochronę przeciwprzepięciową  
i infrastrukturę fizyczną IT zarówno w tradycyjnym środowisku IT, 
jak i poza nim. 

Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom marki APC 
zapewniamy stabilność w środowisku sieciowym.  
Nasze niezawodne, zintegrowane rozwiązania dla infrastruktury 
fizycznej oparte są na fundamentalnych założeniach, że dostęp 
do informacji powinien być możliwy w każdym momencie.

Celem firmy Schneider jest wsparcie Klientów  
w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc  
zrównoważony rozwój z innowacyjnymi rozwiązaniami. 
W Schneider Electric nazywamy to Life Is On.

Zrównoważony rozwój, cyfrowa transformacja i ekologiczne 
podejście do biznesu jest naszą misją.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące  
na świecie technologie, automatykę, systemy sterowania  
w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla 
różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków 
biurowych i mieszkalnych, centrów przetwarzania danych  
oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą globalną, ale działamy i angażujemy się 
lokalnie. Promujemy otwartą współpracę z naszymi Klientami 
oraz Partnerami biznesowymi, którzy podobnie, jak my 
kierują się wartościami takimi jak: szczytny cel, otwartość, 
zaangażowanie. 

Schneider Electric APC

Informacje o Schneider Electric
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Więcej informacji na temat Programu Partnerskiego 
mySchneider IT na stronie:

Schneider Electric Polska sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 511 82 00 

apc.com/partners
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https://www.facebook.com/SchneiderElectricPL/?brand_redir=248492308506194
https://www.instagram.com/schneiderelectric/
https://twitter.com/SchneiderElec
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
https://www.linkedin.com/company/schneider-electric/
https://blog.se.com/
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