
Por que se associar à NComputing?
Com mais de 50.000 clientes e 20 milhões de usuários diários em 140 países, a 
NComputing é o maior fornecedor independente de thin clients, gerando um 
rápido crescimento global. Essa grande base instalada dos nossos produtos é 
alimentada pela plataforma de virtualização de desktops própria da NComputing. 
Com as nossas tecnologias inovadoras, preço e desempenho insuperáveis, estamos 
mudando as regras do jogo. A NComputing oferece a solução de informática 
mais econômica para escolas e empresas de pequeno porte, provê a adequação 
de sistemas já existentes na empresa, além de garantir a segurança do fluxo de 
informações em hospitais e suportar as condições extremas do ambiente de 
produção fabril. 
Por aliar excelente desempenho e preços imbatíveis, as plataformas de virtualização de desktop da 
NComputing redefinem o ordenamento econômico da computação, proporcionando à empresa a 
oportunidade única de apresentar soluções inovadoras aos clientes. Com a NComputing, as ações 
envolvidas nos processos de implementação e de gestão continuada da virtualização de desktop 
tornam-se mais simples, mais eficazes e mais econômicas, propiciando soluções perfeitamente 
dimensionadas. 

Além disso, a NComputing capacita usuários iniciantes e fornece, aos departamentos de TI carentes 
de recursos humanos, uma solução que faça sentido para eles agora e no futuro. Os parceiros da 
NComputing têm acesso a um conjunto de recursos que, comprovadamente, otimizam a prática de 
virtualização de desktops. 

Satisfação dos 
clientes 

Ao demonstrar aos clientes 
que é possível reduzir 
drasticamente os custos de 
aquisição e manutenção de PCs, 
a sua credibilidade aumenta.  
Na condição de consultor 
eficiente, poderá orientá-los 
a investir tal economia em 

processos complementares 
da TI, visando as 
prioridades das partes 

envolvidas.

Receita 
incremental

Ao aconselhar os clientes 
sobre como otimizar seus 
orçamentos de TI pelo 
redirecionamento da economia 
resultante da redução dos 
custos de aquisição e de 
manutenção de PCs, você 
estará bem posicionado 
para ampliar o seu âmbito 
de abrangência, sugerindo 
processos complementares de 
armazenamento e segurança 
e serviços profissionais. como 
otimizar seus orçamentos de

Otimizando sua 
Lucratividade

Utilizando produtos premiados, 
adotando um programa 
direcionado e concedendo 
margens de descontos 
competitivas, você garante o 
aumento de sua rentabilidade! 
A NComputing capacitará 
você a fornecer uma solução 
de virtualização de desktop 
completa aos seus clientes, 
liberando os orçamentos 
destes para investimentos de 
infraestruturais de TI que sejam 
mais rentáveis.

“Soluções simples, como o portfolio da NComputing 
têm boa aplicabilidade em segmentos de mercado nos 
quais o custo facilidade de implantação são requisitos 
primordiais...” 

IDC, Inteligência de Mercado
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Resumo dos níveis de parceiro Silver,  
Gold e Platinum

Se você é um revendedor de valor agregado, um distribuidor, um integrador de sistemas ou um 
potencial parceiro de aliança, a Rede de Parceiros da NComputing disponibiliza recursos para auxiliá-lo 
a atingir o sucesso e prosperar no mercado de virtualização de desktops. 

NÍVEL BENEFÍCIOS REQUISITOS

SILVER • Autorização para revender os produtos da 
NComputing

• Uso do nome e logotipo da NComputing
• Descontos do programa básico
• Acesso ao portal de parceiros da NComputing e ao 

fórum da comunidade “The NCrowd”
• Vendas e treinamento técnico on-line

• Assinar o Contrato de Parceiro da NComputing
• Colocar o logotipo da NComputing no site da 

empresa
• Designar um contato principal
• Fazer a inscrição on-line para o portal dos 

parceiros e concluir o treinamento sobre a visão 
geral do portal

GOLD • Todos os benefícios Silver (consulte os benefícios 
Silver)

• Uso do logotipo de Parceiro Gold da NComputing
• Designar um Gerente de Conta do Parceiro
• Suporte de campo regional
• Registro de negócios 
• Logotipo e link da NComputing.com
• Vendas baseadas on-line ou no local e treinamento 

técnico (conforme o caso)
• Acesso às unidades de Avaliação da NComputing
• Promoções exclusivas
• Acesso a verbas de desenvolvimento de mercado 

(MDF)
• Participação e apoio de marketing adicional: 

contatos de vendas qualificados, eventos, 
marketing por e-mail, telemarketing, mala direta, 
relações públicas e mídia social.

• Atendimento aos requisitos Silver
• Planejamento semestral de negócios
• Relatórios regulares de vendas e previsões 

trimestrais
• Listagem da NComputing no site de parceiros
• Treinamento e certificação de vendas, técnica e 

apoio pós-vendas 
• Designação de contato técnico
• Capacidade de demonstrar as ofertas da 

NComputing
• Recursos de nível executivo à alianças, vendas, 

técnico, marketing e suporte
• Referências conjuntas de clientes

PLATINUM • Todos os benefícios Gold (consulte os Benefícios 
Gold)

• Patrocinador executivo
• Gerente de Conta de Parceiro Dedicado
• Uso do logotipo de Parceiro Platinum da 

NComputing
• Logotipo de parceiro e descrição listada em 

NComputing.com
• Referências de clientes conjuntos, comunicados de 

imprensa, eventos
• Maior margems sobre ofertas
• Acesso ao mais alto nível de MDF
• Acesso ao NDA e anúncios de pré-lançamento e 

lançamento de produtos
• Participação na Reunião Anual de Cúpula de 

Parceiros da NComputing
• Descontos na renovação do suporte

• Além dos requisitos listados para os parceiros 
Gold e Silver, os parceiros Platinum deverão 
fornecer:

• Planejamento trimestral de negócios
• Relatórios regulares de vendas e previsões 

mensais
• Laboratório de replicação (para apoio de pós-

venda)

A NComputing é um 
Fornecedor de Virtualização 
CRN 100. Esse título, 
resultado de rigorosa 
avaliação realizada por um 
renomado grupo de pares do 
setor, é atribuído anualmente 
aos fornecedores mais 
inovadores e promissores 
no mercado de virtualização.

A NComputing foi nomeada 
para o Red Herring Top 
100 Américas, premiação 
que reconhece o sucesso 
em inovação tecnológica 
a eficácia na estratégia de 
execução e o impacto no 
mercado de virtualização  
de desktops.

Junte-se à Rede de Parceiros da NComputing.

Visite www.ncomputing.com/becomeapartner e preencha o formulário de inscrição para se tornar um 
Parceiro Revendedor ou Distribuidor. Um representante da NComputing entrará em contato após o 
envio da sua inscrição para consolidar a parceria.

http://www.ncomputing.com/becomeapartner

