Working with your Alliance Partner

Algemene informatie

IP Alliance-partners

Panasonic Corporation is een van de grootste fabrikanten van elektronische
producten ter wereld en omvat meer dan 680 ondernemingen. Panasonic
produceert en verkoopt een gevarieerd assortiment producten onder de merknaam
Panasonic om het leven van mensen overal ter wereld te vereenvoudigen. De
huidige productportfolio van Panasonic omvat meer dan 15.000 productlijnen en de
onderneming heeft wereldwijd bijna 400.000 mensen in dienst.

Panasonic IP Alliance-partners hebben het hoogste niveau Panasonicpartnerbevoegdheid. Ze zijn oplossingsaanbieders met de expertise en ervaring om
zeer uiteenlopende Panasonic-netwerkcommunicatieproducten en -oplossingen te
integreren.

Panasonic heeft een reeks geavanceerde Unified Communication-platforms
ontwikkeld om bedrijven te helpen groeien door bestaande IP-netwerken optimaal
te benutten, bestaande technologische investeringen te beschermen en tegelijk
gebruiksgemak te bieden. Deze systemen bieden de juiste middelen voor elke
organisatie, ongeacht de bedrijfsgrootte of het aantal vestigingen, om oplossingen
aan te reiken die perfect zijn afgestemd op de zakelijke behoeften van de klant.
Panasonic is dankzij het zeer uitgebreide, wereldwijde verkoop- en
ondersteuningsnetwerk uitstekend op de hoogte van de wensen van lokale klanten
en is in staat voor elke klant, op elke locatie en op elk moment de passende
ondersteuning te bieden.

Connect Partner Program van Panasonic
We hebben onze Europese verkooppartners samengebracht in
één programma dat is afgestemd op hun expertise, vaardigheden,
technische kennis en hun niche om de best mogelijke resultaten
te boeken. Op deze manier weten we zeker dat u met een
technologiepartner werkt die de vaardigheden en ervaringen heeft
om u op alle mogelijke manieren met raad en daad terzijde te staan.

Als u kiest voor een IP Alliance-partner voor het samenstellen van uw zakelijke
oplossing, profiteert u van hun kennis en ervaring op het gebied van het ontwikkelen
en implementeren van Panasonic-oplossingen op maat, die ook programma’s en
oplossingen van externe ontwikkelpartners kunnen omvatten.
IP Alliance-partners zijn ideaal voor klanten die behoefte hebben aan de meest
uitgebreide portfolio ondersteuningsoplossingen en -services.
Als u werkt met een IP Alliance-partner, profiteert u van hun toegang tot de meest
uiteenlopende hulpmiddelen en medewerkers, zoals Panasonic-experts voor
verkoopinformatie en technische informatie, evenals een complete set Panasonicmarketingtools zoals systeemconfiguratieprogramma’s en een uitgebreide
bibliotheek referentiemateriaal, waaronder ons Extranet, marketingportal en onze
e-learning-systemen.
Uw Panasonic IP Alliance-partner beschikt over uitgebreide productkennis, opgedaan
via deze exclusieve kanalen:
• Aanwezigheid bij rondetafelbijeenkomsten, zowel op technisch gebied als op het
gebied van verkoopactiviteiten
• Niveau 1 Field Test-partner waardoor zij gedetailleerde praktische ervaring en
inzicht in onze oplossingen hebben zodat zij weten wat het beste voor u is
Als u kiest voor een Panasonic IP Alliance-partner voor uw zakelijke oplossing,
weet u zeker dat uw leverancier toegang heeft tot de meest recente Panasonicproductgegevens zodat u de ideale oplossing voor uw onderneming krijgt.
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