Soluții software ERP & CRM & BI

Program de parteneriat SocrateCloud
Oportunitate. Flexibilitate. Profit.
Programul de parteneriat SocrateCloud este conceput pentru companiile care doresc să își construiască o afacere de succes,
adăugând in portofoliul lor o platformă completă de business, susținută prin investiții consistente, care include atât fucționalități
complete ERP, CRM și BI precum și o arhitectură cloud inovativă, care permite dezvoltarea rapidă de aplicații mobile sau web
pentru diferite industrii.

Fii partener cu BITSoftware
Fondată în 1993, BITSoftware are o experiență de 20 de ani în dezvoltarea și
implementarea de soluții software integrate de gestiune economică (ERP), gestiune a
relațiilor cu clienții (CRM) și Business Intelligence (BI), care ajută companiile din diverse
industrii să-şi îmbunătăţească productivitatea, prin automatizarea proceselor din
companie şi să realizeze obiectivele de creştere pe termen lung.
Echipa BITSoftware dedicată și cu multă exepriență, include programatori și ingineri de
suport de înaltă calificare și este axată pe inovație, dezvoltând software de ultimă
generație.
Esențial pentru succesul BITSoftware este dezvoltarea unei rețele de parteneriat
puternice: cu parteneri de tehnologie, cum ar fi Google, Oracle, MicroStrategy și cu
parteneri de vânzare, implementare și dezvoltare.

SocrateCloud - platforma deschisă de business în cloud

SocrateCloud este platforma de business care furnizează o soluție completă și complexă
de gestiune economică (ERP), gestiune a relațiilor cu clienții (CRM) și Business
Intelligence (BI), adresată companiilor românești și internaționale, incluzând suport
pentru: multi-organizație, multi-valută, multi-contabilitate, multi-taxe, multi-limbă.
Arhitectura inovatoare 100% cloud, permite partenerilor să dezvolte rapid aplicații
mobile, aplicații web, utilizând platforma SocrateCloud și implicit infrastructura și
procesele deja existente. SocrateCloud oferă performanță crescută, implementare
rapidă și costuri reduse de deținere.
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SocrateCloud este un produs BITSoftware

Program de parteneriat SocrateCloud

Programe flexibile pentru a vă susține modelul de afacere
Modelul de parteneriat pentru SocrateCloud este foarte flexibil și include două programe.

Program VAR (Value Added Reseller)
În acest model de parteneriat, partenerul furnizează soluția clienților, împreună cu prima linie de suport. Soluția este furnizată
în cloud, instanța poate fi publică sau privată și este gestionată de BITSoftware sau de un partener autorizat de cloud, care
furnizează al doilea nivel de suport partenerilor.

Program Partener Cloud
Partenerul Cloud poate dezvolta o rețea VAR sau poate să vândă soluția direct clientului final. Acest program permite
partenerilor să ofere soluția în cloud, într-o instanță publică sau privată, gestionată de BITSoftware, sau în propriul cloud,
gestionat de partener. Partenerul Cloud poate dezvolta componente și poate oferi soluții specifice în regim OEM, construite
pe platforma SocrateCloud, împreună cu servicii de suport, implementare și training.
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Sursă de venituri recurente
BITSoftware oferă un model de prețuri pe bază de abonament, care permite partenerilor să aibă venituri recurente an de an.
Veniturile pot fi generate din:
• vânzări de abonamente SocrateCloud
• servicii de implementare și integrare
• servicii de training
• dezvoltarea de extensii/componente
BITSoftware asigură instrumentele necesare unei colaborări de succes.
Instrumente de marketing & vânzări
• co-branding
• publicare pe website
• co-marketing pentru evenimente
• materiale necesare vânzării
Traininguri și seminarii
Suport tehnic și administrare instanțe

Succes printr-un parteneriat puternic
Alăturați-vă programului de parteneriat SocrateCloud. Creșteți afacerea, câștigați noi clienți și extindeți portfoliul de servicii.

Str. Hermann Oberth nr. 8, Et.1, Brașov - 500331, România
Tel: 0268 314446, Fax: 0368 710611
E-mail: office@bitsoftware.ro
www.bitsoftware.eu

www.socratecloud.eu

