
EQUIPANDO PARCEIROS DE TECNOLOGIA PARA 
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR SOLUÇÕES DE IDENTIDADE 
SEGURAS E RENTÁVEIS

Por que participar?
 � Obtenha suporte completo e 

flexibilidade para seu modelo de 
negócio e sua rota de mercado.

 � Encontre recursos contínuos de 
capacitação, marketing e suporte 
de vendas para ajudá-lo a ter 
sucesso.

 � Ganhe incentivos baseados em 
fidelidade à medida que continua 
a construir relações rentáveis com 
seus clientes.

 � Tenha acesso exclusivo à 
Comunidade de Parceiros — 
uma plataforma digital de 
relacionamento com o parceiro 
para colaborar, viabilizar e fazer 
mais negócios sem complicações.

HID Global Advantage Partner Program

O HID Advantage Partner Program é um programa global que visa evoluir 
continuamente o relacionamento com nossos parceiros de Tecnologia, incluindo 
OEMs embarcados, prestadores de serviço gerenciados e parceiros de aliança 
tecnológica. Ao se tornar membro do Advantage Partner Program, sua empresa 
pode se beneficiar de uma ampla gama de benefícios e incentivos projetados 
especificamente para o seu modelo empresarial único. Estes benefícios de valor 
agregado o ajudarão a descobrir oportunidades e encontrar novas áreas de 
crescimento. Além disso, você estará bem equipado para solucionar, com sucesso, os 
desafios de segurança de identidade mais críticos de seus clientes e atuar como seu 
conselheiro de confiança em longo prazo.

NOVAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS QUE TÊM SEUS 
PRÓPRIOS PRODUTOS E INCORPORAM OU HOSPEDAM 
SOLUÇÕES DA HID
Tecnologia é uma nova categoria de parceria no Advantage Partner Program. Esta 
categoria de programa é projetada para abranger uma gama mais variada de tipos 
de parceiros cujos negócios ditam uma relação única, sem níveis. 

Os parceiros de Tecnologia HID englobam os seguintes tipos de parceiros:
	 �  OEMs embarcados: Integram produtos HID para desenvolver e vender 

hardware/software de marca própria.
	 �  Prestadores de serviço gerenciados (MSPs, Managed Service Providers): 

Oferecem aplicações de rede e especializadas para clientes e, de certa 
maneira, hospedam um serviço para os clientes. 

	 �  Parceiro de aliança tecnológica (TAP, Technology Alliance Partners): Incluem 
uma ampla gama de tecnologia e relacionamentos de marketing que exige 
um contrato personalizado. Parcerias de aliança são apenas para convidados.

Quando fechamos uma parceria, nós comunicamos regras claras de 
comprometimento com benefícios de valor agregado específicos, para que você 
sempre saiba o que esperamos e como será recompensado.

Associe-se hoje mesmo!
Para começar, preencha o formulário 
de inscrição do programa, disponível 
na Comunidade de Parceiros HID, 
e aceite os termos e condições. 
Nós analisaremos sua candidatura 
e faremos uma avaliação do 
programa. Uma vez aprovado, 
você receberá uma carta de boas-
vindas com instruções sobre como 
configurar o seu perfil Advantage 
Partner no Diretório de parceiros.

Resumo 
sobre as 
parcerias de 
Tecnologia



PARCERIAS DE TECNOLOGIA OEM 
embarcado

Serviços 
gerenciados Aliança

CRITÉRIOS

Contrato do programa assinado e aprovado pela HID P P P

Competência de produto P P

Integração de tecnologia P P P

• Planejar e coordenar

Plano de marketing anual P P

Plano de negócios anual P P

Relatório de ponto de venda (PoS) P P

Relatório de previsão P P

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS
• Viabilização

Kit de boas-vindas do programa para o parceiro P P P

Comunidade de Parceiros P P P

Participação em software beta P P

Produto – Acesso prévio, roteiro P P P

• Marketing

Logo do HID Advantage Partner Program P P P

Diretório de parceiros P P P

Leads P P

Dias de eventos para parceiros P P P

Encontro de parceiros P P

MDF, projeto P P

Material de campanhas e marcas associadas P P

Estudos de caso e depoimentos P P P

Oportunidades de relações públicas P P P

• Suporte de vendas

Cadastro de oportunidades/negócios P P

Unidades de demonstração e software não destinado à revenda (NFR) P P P

Suporte pré-venda P P P

Representante de conta designado P P P

Planejamento empresarial conjunto P P P

Incentivos do canal (descontos, promoções, bônus) P P

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA

RECOMPENSANDO A LEALDADE DO PARCEIRO COM ÓTIMOS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS
O Advantage Partner Program foi desenvolvido para motivar e recompensar a lealdade e o desempenho dos 
parceiros. Ao participar do Advantage Partner Program, você pode receber uma variedade de benefícios de 
viabilização, marketing e suporte de vendas. Estes benefícios são estruturados para complementar diferentes 
modelos de negócio e vão variar de acordo com o tipo de parceiro, região, tamanho do mercado e portfólio de 
produtos vendido. 

*Não é necessário para parceiros de aliança tecnológica

Parceiros de tecnologia não têm níveis de associação (p. ex.: Prata, Ouro, Platina) — mas precisam atender critérios 
específicos empresariais e de produtos baseados na rota de mercado do canal - contrato do programa, competência 
de produto, integração de tecnologia e planejamento/coordenação*.
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