
Programa Parceiro de Canal

O programa Parceiro de canal da Aimetis foi criado para gerar 
uma rede mundial de integradores de sistemas altamente 
especializados e revendedores com valor agregado, que 
partilhem da visão da Aimetis, de fornecer soluções de 
vigilância criativas, econômicas e simples, a fim de permitir 
a transição do usuário final do CCTV analógico para a 
videovigilância por IP inteligente, no prazo de que precisarem.

Acreditamos que nosso consagrado software de vigilância, 
aliado ao conhecimento e competência em integração de 
sistemas dos nossos parceiros, resultam em uma fórmula 
imbatível. Juntos, podemos oferecer soluções competitivas, 
desenvolver novos negócios, vender mais, aumentar nossos 
lucros e aumentar a satisfação do cliente.

Você, na frente.   CERTIFIED PARTNER AUTHORIZED PARTNER

Acesso a uma linha de produtos consagrada
Como parceiro de canal da Aimetis, você tem acesso exclusivo 
ao nosso consagrado software de vigilância por vídeo Aimetis 
Symphony™. Com três opções de licença, o Aimetis Symphony traz 
soluções de vigilância com vida útil prolongada, oferecendo tudo o 
que o cliente precisa em gerenciamento de vídeo IP, integração de 
sistemas, gerenciamento de alarmes e análise de vídeo. 

Ampla margem de crescimento
Com o modelo de licenciamento mais simples do mercado  
(uma licença por câmera), garantimos preços competitivos para as 
suas soluções, para que você possa oferecer mais flexibilidade no 
orçamento e vender mais. Com tamanha vantagem e tantas opções 
de atualização, os produtos e serviços da Aimetis contribuem 
diretamente para aumentar sua lucratividade.

Suporte de vendas e marketing
Os parceiros de canal da Aimetis recebem um Kit de ferramentas  
de vendas e marketing completo, para se destacar da concorrência. 
Com suporte desde as oportunidades de comercialização conjunta 
para aumentar as perspectivas de venda, como webinários e 
seminários, até o registro de transações e oportunidades de aumento 
de margem, a Aimetis coloca os parceiros à frente da concorrência.

Suporte técnico 
Com uma equipe internacional de desenvolvedores, engenheiros de 
software e equipes de suporte experientes, os parceiros de canal da 
Aimetis contam com toda a nossa experiência para desenvolver e 
fornecer soluções confiáveis, que satisfazem o cliente.

Treinamento
A Aimetis oferece treinamento técnico completo para capacitar 
nossos parceiros de canal a oferecer soluções de videovigilância 
inovadoras, confiáveis e da melhor qualidade. Além disso, 
oferecemos sessões opcionais de especialização para aprimorar 
ainda mais seus conhecimentos e competências nas mais diversas 
áreas de vigilância por IP.

www.aimetis.com



Duas opções de 
níveis de associação

AUTHORIZED PARTNER

O programa Parceiro autorizado 
foi criado para atender às 
necessidades de pequenos 
integradores de sistemas e 
revendedores especializados 
em implementação de sistemas 
de vigilância por IP mais 
básicos e independentes.

Inscreva-se no treinamento  
de parceiro autorizado na  
Web hoje mesmo!
www.aimetis.com/partners/

  CERTIFIED PARTNER

O programa Parceiro certificado 
foi criado para integradores 
de sistemas e revendedores 
de médio a grande porte, 
especializados em projetos 
de vigilância mais complexos, 
que incorporam integração de 
sistemas e análise de vídeo.

Inscreva-se no treinamento 
de parceiro certificado hoje 
mesmo!
www.aimetis.com/partners/

VANTAGENS PARA O PARCEIRO* AUTORIZADO CERTIFICADO

Suporte de vendas
Programa de distribuição de clientes de ponta

Oportunidade de aumento da margem de lucro

Prorrogação da licença de teste de software 

Registro de transações
Ferramentas de vendas

Suporte de engenharia de vendas

Suporte de marketing
Kit de adesão
Logotipo de parceiro

Certificado de parceiro
Placa de parceiro

Acesso ao Portal do parceiro (Extranet)
Boletim trimestral
Material promocional de marketing
Oportunidades de comercialização conjunta
Oportunidade de concorrer ao Prêmio de visão 
corporativa
Estudos de caso personalizados

Suporte técnico e treinamento de especialização
Suporte gratuito e ilimitado por telefone/ e-mail

Webinários sobre atualização de produtos
Webinários de especialização em vigilância por IP

OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO AUTORIZADO CERTIFICADO

Treinamento na Web (2h30min)

Treinamento presencial (2 dias)

Exame de capacitação

Previsão de vendas

Compromisso de rentabilidade

Contrato de parceria

*As vantagens para os parceiros estão sujeitas a alteração sem prévio aviso e à disponibilidade na região
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Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim, Alemanha
+49 (0) 6142 2 07 98 60
info-de@aimetis.com www.aimetis.com

Inovação. União. Sucesso.

Seja um parceiro da Aimetis hoje mesmo!


