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VOORDELEN
•

Exclusieve prijsstelling

•

Voorrang bij verdeling Cloud leads

•

Dedicated Cloud experts en 24/7
technisch support

•

Cloud Specialization Badge

•

Mogelijkheid om MDF aan te vragen

VEREISTEN
•

Het bestaande business plan moet
worden bijgewerkt (geldt alleen
voor Elite partners)

•

Alle Cloud trainingen moeten
succesvol zijn afgerond (ong. 3,5
uur inspanning)

•

Er moeten minimaal 250 licenties
per jaar worden verkocht

SAMENVATTING
De Cloud Specialization biedt erkenning aan partners met expertise in de verkoop,
implementatie en ondersteuning van Ruckus Cloud Wi-Fi. Deze specialisatie kan
worden toegevoegd aan uw bestaande status van het Ruckus Ready Partnerprogramma.
Uit onderzoek van IDC1 blijkt dat cloud-managed Wi-Fi het snelst groeiende
segment is van de Wi-Fi infrastructuur markt en zélfs elk jaar groeit met dubbele
cijfers. Steeds meer organisaties stappen over naar cloud-managed Wi-Fi omdat ze
sneller willen distribueren, economisch willen opschalen en eenvoudiger meerdere
locaties willen beheren (óf management willen delegeren aan Ruckus-partners).
Door Ruckus Cloud Wi-Fi te verkopen, kunt u uitbreiden naar nieuwe
marktsegmenten en steeds terugkerende inkomstenstromen generen.
Om u in staat te stellen om succesvol te worden in het verkopen van Ruckus Cloud
Wi-Fi, heeft Ruckus een specialisatieprogramma gecreëerd. Dit programma bestaat
uit uitgebreide voordelen, incentives, trainingen en ondersteuning bij de support.
Bovendien biedt Ruckus een Cloud Wi-Fi sales incentive aan voor alle partners die
de oplossing verkopen. Raadpleeg de Ruckus Rewards Program Overview voor alle
details.

VOORDELEN
Exclusieve prijstelling
•

•
•

MEER INFORMATIE?
Mocht u nog vragen hebben,
neem dan contact op met uw
accountmanager van Alcadis.

•
•
•

45% korting op de list price van de in aanmerking komende Cloud Wi-Fi SKU's:

− CLD-RKWF-1001 (licentie voor 1 jaar)
− CLD-RKWF-3001 (licentie voor 3 jaar)
− CLD-RKWF-5001 (licentie voor 5 jaar)

57% korting op de list price van de in aanmerking komende AP's.
Bestelvoorwaarde: de hoeveelheid in aanmerking komende Cloud Wi-Fi SKU's
moet gelijk of hoger zijn dan de hoeveelheid gekochte AP's.
De SKU's van Cloud Wi-Fi en de AP's moeten op dezelfde PO staan.
Promotiecode: RKS-0106.
Deze aanbieding is geldig van 1 januari 2019 t/m 30 juni 2019.

Voorrang bij verdeling Cloud Leads
• U krijgt voorrang bij de verdeling van de Cloud leads n.a.v. de Ruckus customer
trials.
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Dedicated Cloud experts en 24/7 technisch support
• Dedicated Ruckus Cloud experts helpen om uw organisatie en onze samenwerking succesvol te laten worden, inclusief:
− Ruckus Partner Account Managers die samen met u aan de de gezamelijke kwartaalplanning werken en uw sales
medewerkers ondersteunen in de verkoop.
− Ruckus Cloud experts, beschikbaar op aanvraag, die ondersteuning kunnen bieden bij verkoopkansen, marketingactiviteiten
en interne trainingen.
− 24/7 toegang tot technische ondersteuning (telefoon en chat).
Mogelijkheid om elk kwartaal Marketing Development Funds (MDF) aan te vragen
• Elk fiscaal kwartaal kunnen partners specifieke marketingaanvragen indienen voor het generen van Ruckus Cloud verkoop:
− Elke aanvraag wordt geëvalueerd en goedgekeurd op basis van waarde en ROI.

− ROI rapportages en bewijs van uitvoering zijn vereist bij het indienen van claims voor terugbetaling.
Cloud Specialization Badge
• U ontvangt een Cloud Specialization Badge waarmee uw organisatie wordt erkend als Cloud Specialist-partner. Deze
badge laat zien dat uw organisatie de juiste kennis in huis heeft om de Ruckus Cloud te verkopen en te implementeren.

VEREISTEN
Business Plan (geldt alleen voor Elite Partners)
• Werk uw huidige business plan bij met targets m.b.t de verkoop van Ruckus Cloud Wi-Fi licenties.
Aanbevolen demo apparatuur
• Het wordt aanbevolen dat Cloud Specialist partners ten minste één Cloud Wi-Fi 3-year licentie aanschaffen van de
Demo Equipment list (77% korting op de list price) voor marketing, demonstraties en om testen uit te voeren.
• Bekijk de Demo Equipment Program flyer voor alle details.
Verkoop minimaal 250 Ruckus Cloud Wi-Fi licenties per jaar
• Er moeten minimaal 250 Ruckus Cloud Wi-Fi licenties (1yr, 3yr or 5yr) worden verkocht per jaar (Jan–Dec).
Volg de Online Cloud-Ready Trainingen
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Met uw inloggegevens van het Ruckus Partner Portal kunt u toegang krijgen tot de vereiste trainingen in het Training
Portal .
Alle vereiste trainingen zijn gratis te volgen.
Eén persoon kan aan meerdere vereisten voldoen.
NEEM CONTACT OP MET UW ACCOUNTMANAGER VAN ALCADIS OM EEN CLOUD SPECIALIST PARTNER TE WORDEN
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VOORWAARDEN
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.
Deze aanbieding is alléén geldig op betalingen die worden gefactureerd tussen 1 januari 2019 t/m 30 juni
2019.
De Cloud Wi-Fi SKU en AP SKU moeten op dezelfde PO staan.
Resellers moeten voor elke deal een dealregistratie aanvragen via het Ruckus Partner Portal.
Resellers moeten hun PO sturen naar een geautoriseerde Ruckus distribiteur en deze PO moet zijn
voorzien van:
− Naam en adres van de eindklant

− Promotiecode RKS-0106 en dealregistratie nummer.
Dit programma is alleen beschikbaar voor geautoriseerde Ruckus resellers en distributeurs in EMEA.
Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen, programma's of speciale prijzen.
Ruckus behoudt zich het recht voor om dit programma aan te passen dan wel te annuleren.
Ruckus behoudt zich het recht voor om alle voordelen in te houden als een reseller geen goede reputatie
heeft.

Het Ruckus Ready Partner program kan door Ruckus gewijzigd of geannuleerd worden zonder berichtgeving. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.
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