
APC
Programma voor channel partners

Bied uw klanten de onder- 
steuning die ze nodig hebben
Mogelijkheden veranderen razendsnel. 
Wij helpen u bij te blijven.

• Onderscheid uzelf in de markt

• Vind de juiste oplossing voor de juiste klant

• Ontwikkel competenties in verkoop en 
   techniek



Ons programma draait geheel om u.
Bied uw klanten de ondersteuning die ze nodig hebben

Doe uw voordeel met trends in de markt 
Steeds krachtiger apparatuur, vaak met 
dynamisch stroomverbruik. Vraag naar koeling 
hoger dan ooit. Hogere vereisten voor efficiënt 
energiegebruik. En tegelijkertijd rekenen we 
meer dan ooit op onze data en IT-systemen. 
Al deze uitdagingen hebben ertoe geleid 
dat klanten hun budget op andere manieren 
toewijzen. De fysieke infrastructuur kwam 
vroeger op de laatste plaats. Nu staat deze 
hoog op de agenda, en niemand heeft meer 
inzicht in het landschap en de richting waarin 
de markt zich begeeft dan APC.

Daarom hebben we ons programma voor 
channel partners uitgebreid: om u te 
helpen een oplossingsgerichte stroom- en 
koelingskennis op te bouwen, en de tools 
waarmee u zich kunt onderscheiden van de 
rest. Het is ook de reden waarom wij er sterker 
dan ooit naar streven u te helpen uitdagingen 
in de markt om te vormen tot nieuwe 
mogelijkheden, door innovatieve oplossingen 
aan te bieden die gemakkelijk te verkopen zijn.

Krijg de blauwdruk voor een hogere winst
Het APC Programma voor channel 
partners biedt duidelijker onderscheiden 
programmaniveaus waarin uw kerncompetenties 
en expertisegebieden helder naar voren komen

Met vier niveaus – Registered, Select, Premier 
en Elite – kunt u de prijsstelling en voordelen 
beter benutten naarmate u vordert. U krijgt een 
ongeëvenaard inzicht in de richting waarin de 
markt zich beweegt, en wat u met uw bedrijf 
kunt bereiken.

Daarnaast zijn er nu meer tools, ondersteuning 
en training om u te helpen hogerop de ladder te 
komen.

Gebaseerd op feedback van partners 
hebben wij zes elementen voor het 
programma geïdentificeerd, om u te helpen 
competenties te ontwikkelen, mogelijkheden 
te benutten,winstgevender te werken en 
bedrijfsgroei te realiseren voor de lange termijn. 
Deze elementen vormen de componenten van 
onze POD (Partner Online Destination), het 
online platform van het APC Programma voor 
channel partners.

Zes belangrijke succesfactoren. 
Basis voor het bouwen van de beste partnerschappen.
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Profiel 
Het online profiel identificeert de 
onderscheidende demografische gegevens 
van uw kerntaken en competenties: uw 
marktsegmenten, uw specifieke toegevoegde 
waarde, uw expertisegebied(en) – en uw 
ambities voor de toekomst. Hoe meer we van 
u weten, hoe beter we al onze inspanningen 
op het gebied van verkoop, marketing en 
ondersteuning kunnen afstemmen op uw 
wensen en verwachtingen. 

Indeling
In de programmastructuur worden partners 
ingedeeld in één van de vier lagen, op een manier 
die uw profiel zo goed mogelijk versterkt. Eerst 
worden partners geclassificeerd op omgeving 
(bedrijfsnetwerken – bedradingskast, serverruimte, 
datacenter – klein tot middelgroot, groot 
datacenter). Vervolgens hebben we binnen elke 
omgeving ons gehele productaanbod genomen 
en de verschillende productlijnen toegewezen 
aan ‘kerndisciplines’ (stroom en stroomdistributie, 
racks en behuizingen, beveiliging en milieu, 
beheer, koeling). 

Het programmaniveau van een partner wordt 
bepaald aan de hand van twee criteria: (a) de 
competentie van de partner in relatie tot de 
relevante disciplines binnen elke omgeving en 
(b) het commitment van de partner aan APC. 
De verschillende niveaus van competentie en 
commitment worden bepaald door te voldoen 
aan duidelijk gestelde verwachtingen met 
betrekking tot kennis van APC’s productaanbod, 
trainingsvereisten en permanente educatie, 
vakkundigheid in verkoop en techniek (van 
ontwerp tot realisatie), directieondersteuning en 
bedrijfsplanning.

Hoe meer we van u weten, hoe meer we voor u kunnen betekenen.

Maximaliseer uw bedrijfsprofiel en kerncompetenties.



Vaardigheden opbouwen
Met training van het hoogste niveau bouwt 
u competenties op rond oplossingen van 
APC, waarmee u de meest uitdagende 
problemen van uw klanten kunt oplossen. 
Deze professionele educatie is beschikbaar in 
de vorm van online training die u op uw eigen 
tempo en het voor u geschikte moment kunt 
volgen, live webinars met branche-experts, 
online cursussen van de bekroonde Data 
Centre University®, en klassikale trainingen 
onder leiding van instructeurs voor meer 
praktijkgerichte toepassingen. 

De training is opgedeeld in twee paden: 
verkoop en techniek. Het verkooppad 
vergroot de vakkundigheid op het gebied van 
verkoopexpertise om de zakelijke uitdagingen 
van de klant te herkennen, de behoeften van de 
klant te detecteren en definiëren en bezwaren 
uit de weg te ruimen. Het technische pad 
voorziet partners van de beste werkmethoden, 
technische kennis en de nieuwste doorbraken 
in het conceptualiseren, ontwerpen en 
implementeren van kritische stroom-en 
koelingsoplossingen voor klanten.

Het trainingscurriculum wordt georganiseerd 
op certificatie, omgeving, disciplines en 
manieren van levering. Met dit systeem worden 
de vereisten voor elke individuele certificatie 
eenvoudig geïdentificeerd, inclusief de status 
van uw vorderingen voor elke cursus. 

Dankzij deze uitstekende trainingstool kunt 
u een vertrouwde adviseur worden met een 
ongeëvenaard expertiseniveau.

POD TV
Een spannende voorziening van onze 
POD (Partner Online Destination) is POD 
TV, een speciaal videoportaal voor onze 
partnercommunity dat training en inzicht biedt 
in nieuwe technologieën, trends in de branche 
en zakelijke kansen. De video’s worden 
voortdurend aangevuld en bijgewerkt, dus neem 
regelmatig een kijkje.

Benut de kansen van vandaag 
via permanente educatie.



Hulpmiddelen
Ons streven is onze partners te voorzien van 
hoogwaardige, doeltreffende en beproefde 
verkoop- en marketingtools, waarmee u 
bedrijfsgroei kunt realiseren. APC bevindt zich 
al jaren in de voorhoede van marketing – en 
in tegenstelling tot andere bedrijven hebben 
wij gemeten wat werkt en wat niet. Nu stellen 
we onze channel partners in staat van onze 
collectieve marketingervaring te profiteren. 
We hebben sjablonen voor vraaggenererende 
direct mail en e-mail online beschikbaar. 
Co-branded promotionele items, sjablonen voor 
nieuwsbrieven, aanpasbare specificatiebladen, 
downloadbare brochures, video’s op 
aanvraag – alle hulpbronnen die onze interne 
marketingafdeling gebruikt, zijn nu ook voor u 
beschikbaar.

Samenwerking 
De APC Partner Online Community biedt 
een interactieve omgeving waarin een van 
de grootste en meest diverse groep partners 
van de branche beste werkmethoden kan 
uitwisselen, onze blogs kan lezen, tools 
kan vinden, kan netwerken en onderlinge 
partnerschappen kan aangaan. Channel 
partners van APC verkopen binnen alle 
technologieën, omgevingen en klantsegmenten 
– steeds vaker zien we partners hun 
krachten bundelen om klanten gezamenlijk 
een enkele, naadloze oplossing te bieden. 
Deze “afgeschermde gemeenschap” maakt 
bovendien een echte, gelijktijdige dialoog 
tussen APC en onze partners mogelijk.

Creëer marktvraag, genereer grotere bekendheid en 
realiseer bedrijfsgroei.

Gesprekken in twee richtingen mogelijk maken  
om te netwerken en beste werkmethoden te delen.



Winst 
Naarmate u vordert door elke laag van de 
nieuwe programmastructuur, komt u in 
aanmerking voor een groter aantal voordelen, 
privileges en winstkansen. Het programma 
biedt partners verschillende financiële 
mogelijkheden, gebaseerd op hun commitment 
aan APC. Vooraf vastgestelde voorkeursprijzen, 
een ORP (Opportunity Registration Program, 
registratieprogramma voor kansen), kortingen 
en andere programma’s, allemaal ontwikkeld 
om te garanderen dat de partnerrelatie 
winstgevend is en het commitment aan APC 
meer dan waard.

Geld terug! 
APC’s PayBaX™ programma en het MDF-
programma (Marketing Development 
Funds, fondsen voor marktontwikkeling) zijn 
ontworpen om partners die zowel het volume 
aan APC-producten als het aantal categorieën 
van APC-producten die zij verkopen, royaal te 
belonen. Channel partners die in aanmerking 
komen voor het programma, kunnen 
driemaandelijkse teruggaven ontvangen.

Partnerportaal      

Partner Locator Listing      

PayBax programma  

Opportunity Registration Program     

Marketing Development Funds    

Speciale verkoopondersteuning    

Voorkeursprijzen    

Partner Opportunity Program   

Programmavoordelen nemen toe
Hoe verder u komt, hoe groter uw voordeel.

Opportunity Registration Program 
APC beloont partners voor het identificeren, 
ontwikkelen en binnenhalen van nieuwe 
zakelijke kansen voor APC. Het ORP beloont 
channel partners die, in afwezigheid van 
APC-veldparticipatie, vraag genereren 
voor nieuwe zaken en waarde toevoegen 
door hun services. Een gestandaardiseerd 
proces beschermt partners met pre-sales 
investeringen in nieuwe kansen, als motivatie 
voor het genereren van meer handel voor 
APC. Via een neutraal proces voor het 
registreren van kansen worden met het 
ORP nieuwe partnerkansen gevalideerd. 
Goedgekeurde kansen blijven zes maanden 
geregistreerd en komen in aanmerking voor 
een speciale korting.

Voordeel Registered Select Premier  Elite Partner 
 Partner Partner Partner Bedrijfsnetwerk Datacentere Groot datacenter 



Vereisten variëren per certificatieniveau

Partner Profile      

Executive Sponsorship   

Business Plan   

Staff Training    

Proficiency Index**     

Commitment van partner

Registered Member 1

Sales Associate 1 1

Sales Professional 1 2 2 2

Technical Consultant 1 1 1

Integrated Design Consultant 1 1

Totaal aantal personen 1 1 2 3 3* 3*

Competentievereisten

*Totaal van 4 afzonderlijke certificaties door drie unieke personen vereist.
Persoon met de titel Technical Consultant kan ook de certificatie Integrated Design Consultant of Sales Professional hebben.

**Beoordeling van vakkundigheidsindex is gebaseerd op jaarlijkse competentie, omzet en klanttevredenheid. De vakkundigheidsindex wordt op 
jaarbasis geëvalueerd.
Programmavoordelen en vereisten kunnen worden gewijzigd.

Programmalidmaatschap is gebaseerd op het voldoen aan de hieronder gespecificeerde vereisten. 
De vereistenspecificaties omvatten: competentie en commitment.

Programmavereisten

CertIfICatIetItel regIStered SeleCt PremIer  elite Partner 
 Partner Partner Partner Bedrijfsnetwerk  Datacenter Groot datacenter

Vereiste regIStered SeleCt PremIer  elite Partner 
 Partner Partner Partner Bedrijfsnetwerk  Datacenter Groot datacenter



OnlIne:
Ga naar http://www.apc.com/personalpage  
 of http://reseller.apc.com 

telefOnISCH:
Technische/verkoopondersteuning voor resellers 

Nederland: 0800 0232509
België: 0800 40677

e-mail:
apcben@apc.com

Meer informatie
Vertrouw op ons voor de tools om van uw bedrijf een succes te maken.

©2009 American Power Conversion Corporation. Alle handelsmerken zijn eigendom van Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation of hun geaffilieerde ondernemingen. Alle programmadetails kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 998-1318 
e-mail: esupport@apc.com • 132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892 USA

APC’s Manufacturing System  
is certified by ISO 9001 and ISO 
14001 Standards

for more information call:
Tel: 800 800 4APC - US & Canada
Tel: 401 789 0204 - Worldwide

APC Europe
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Tel: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909 

APC Corporate
APC North America 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Visit: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Tel: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710

APC Latin America
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Tel: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695

APC Asia Pacific
APC Australia
Level 13, The Denison
65 Berry Street
North Sydney - NSW 2060
Tel: +61 2 8923 9373
Fax: +61 418 441 338

Austria 
Tel: 0800 999 670
Balkans 
Tel: (+36) 1 487 6220
Belgium 
Tel: 0800 40677
Central Africa 
Tel: (+353) 91 702 287
Czech & Slovak Rep. 
Tel: (+420) 2 4144 2404
Denmark 
Tel: (+45) 70 27 01 58
East Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Finland 
Tel: (+358) 2 2444 745
France 
Tel: 0805 110 053

Germany 
Tel: 0800 101 0067
Greece 
Tel: (+30) 210 727 9221
Hungary & South-Eastern Europe
Tel: (+36) 1 272 4000  
Ireland (Dublin)
Tel: (+353) 1 8486033
Israel
Tel: (+972) 9 830 5558 252
Italy 
Tel: 800 905 821
Luxembourg 
Tel: 0800 22091
Middle East 
Tel: (+971) 4 3433 404
Moscow 
Tel: (+7) 495 929 9095

Netherlands 
Tel: 0800 0232509
North Africa 
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norway 
Tel: (+47) 23 00 55 50
Novosibirsk 
Tel: (+7) 3832 277 999
Poland 
Tel: (+48) 22 666 0011
Portugal 
Tel: (+351) 21 850 41 00
South Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Service: 0861 272 877
Spain 
Tel: 800 099 340 

Sweden 
Tel: (+46) 8 564 826 00 
(+46) 0200 89 52 83
Switzerland 
Tel: 0800 111 469
Turkey
Tel: (+90) 216 362 0000
Service : 0800 261 21 35
UK
Tel: 0800 2799 254
Ukraine 
Tel: (+380) 44 494 21 07
West Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414 


