
Ruckus Networking Solution Provider

Global Ruckus Analytics Promo

Overzicht
• Promotiecode: RKS-0335

• Regio's: NAR, CALA, Europa, MEA en APAC

• Promotieperiode: 6 juli 2020 tot 31 december 2020, zolang de 
voorraad strekt

In aanmerking komende producten & SKU's
De Ruckus Analytics Promo biedt nieuwe en bestaande SmartZone-klanten een gratis Ruckus Analytics trial van één jaar. Deze nieuwe 
cloud service biedt uitgebreide netwerkinzichten door de gepatenteerde machine learning (ML) en artificial intelligence (AI). De service 
versnelt het troubleshooten en helpt IT teams om de Service Level Agreement (SLA) te behalen. Ruckus Analaytics biedt krachtige 
incidentanalyse, geautomatiseerde gezondheidsmonitoring, robuuste rapportagemogelijkheden, informatieve dashboards en meer.

Nieuwe SmartZone klanten en MSP's

In aanmerking komende producten Ruckus Analytics licentie van 1 jaar. (SKU: CLD-ANAP-1001)
Maximale hoeveelheid: 250 per customer 

Minimale vereiste netwerkconfiguratie 1 (virtual) SmartZone en 50+ AP's met SmartZone-licenties met minimaal één jaar 
ondersteuning

Korting Solution Provider 100% op MSRP op SKU CLD-ANAP-1001

Korting eindklanten 100% op MSRP op SKU CLD-ANAP-1001

Deal registratie Dealregistratie vereist met promotiecode RKS-0335, order moet voldoen aan 
minimale vereiste netwerkconfiguratie

In aanmerking komende Solution Providers Alle geautoriseerde Ruckus Networking Solution Providers in de desbetreffende regio's
Regio NAR, CALA, Europa, MEA en APAC

Bestaande SmartZone-klanten en MSP's

In aanmerking komende producten Ruckus Analytics licentie van 1 jaar. (SKU: CLD-ANAP-1001)
Maximale hoeveelheid: 250 per customer 

Minimale vereiste netwerkconfiguratie 1 (virtual) SmartZone en 50+ AP's met SmartZone-licenties met minimaal één jaar 
ondersteuning

Korting Solution Provider 100% op MSRP

Dealregistratie Dealregistratie is niet vereist. Neem contact op met Alcadis om van deze promotie te 
profiteren. Het Ruckus Inside Sales-team verdeelt de gratis abonnementen via een 
intern proces.

In aanmerking komende Solution Providers Alle geautoriseerde Ruckus Networking Solution Providers in de desbetreffende regio's 
Regio NAR, CALA, Europa, MEA en APAC

Algemene voorwaarden
• Deze promo is alléén geldig op leveringen tussen 6 juli en 31 december 2020. Zolang de voorraad strekt.
• Om in aanmerking te komen, moeten Solution Providers hun PO indienen bij Alcadis en uiterlijk op 31 december 2020 gefactureerd 

zijn. De PO moet de naam van de eindklant en promotiecode RKS-0335 bevatten.
• Deze promo is niet geldig in combinatie met andere promoties, programma’s of speciale prijzen.
• Deze promotie wordt alleen aangeboden aan Solution Providers die kopen bij een geautoriseerde Ruckus-distributeur, zoals Alcadis.
• CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om deze promo aan te passen dan wel te annuleren.

CommScope en Alcadis behouden zich het recht voor om alle voordelen in te houden als de partner een deel van de 
partnerovereenkomst niet naleeft of als de partner geen goede reputatie heeft. Het CommScope PartnerPRO-netwerk kan naar eigen 
inzicht worden gewijzigd of geannuleerd. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.

Bekijk alle andere lopende Ruckus-acties op de website van Alcadis.

https://alcadis.nl/
https://alcadis.nl/onze-merken/ruckus-wireless/lopende-ruckus-acties/



