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Organizacja sieci sprzedaży

Autoryzowany dystrybutor:

Kanały sprzedaży:
Partnerzy VIP+
Registered
Silver
Gold
Installer

Produkty
biznesowe:

Integratorzy
Resellerzy
Instalatorzy
VAD

Produkty
konsumenckie:

Retail
E-tail
Specjalizowane sieci sklepów

Telekomunikacja

Rejestracja Projektów
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1.

2.

3.

4.

Projekty rejestrujemy
na wyłączność
dla jednego Partnera

Rejestracja wyłącznie
przed ogłoszeniem
przetargu lub pojawieniem
się zapytania ofertowego

Przyjmujemy rejestracje
drogą mailową na adres
opiekuna handlowego
albo pl-sales@dlink.com

Rejestrując
projekt
należy podać:
Dokładną nazwę klienta końcowego,
nazwę projektu, wymagania produktowe
(produkty, ilość, o ile są podane)
Oczekiwania (dobór produktów,
oferta cenowa, wypożyczenie
sprzętu do testów, prezentacja sprzętu
u klienta, itp.)
Planowany termin rozstrzygnięcia
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Realizacje D-Link w podziale na segmenty

Medycyna

RSIM Łódź, Szpital Bielański, Wojskowy Instytut Medyczny Specjalistyczny Szpital
Sokołowskiego Szczecin Zdunowo, Szpital im. Rydygiera w Łodzi, Szpital Wojewódzki Zielona Góra,
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela, Copernicus Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha
w Gdańsku

Edukacja

Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, AWF Wrocław, Uniwersytet Białystok,
Uniwersytet Śląski, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Instytucje publiczne

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Zdrowia, Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Warszawa, Komendy Wojewódzkie Policji,Wojewódzkie Urzędy Pracy,
Urzędy Miast

Instytucje prywatne

SkyTower Wrocław, WIPASZ-, Porta Drzwi, Valeo Autosystemy, EdiPresse, BAKS,
Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu, OBI, BSH Wrocław

Telekomunikacja

Polkomtel, Cyfrowy Polsat, T-Mobile, Netia, Vectra, Nowatel

Pozycja na polskim rynku
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W 2016 roku:

Źródło: Context, 2016.

#2

miejsce pod względem ilości sprzedanych urządzeń

#2

miejsce w sprzedaży przełączników niezarządzalnych

#4

miejsce w sprzedaży przełączników Smart

D-Link dla Partnerów
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Dedykowane
narzędzia
dla sprzedawców
i inżynierów
oraz program
urządzeń DEMO
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Wsparcie sprzedażowe
i marketingowe przy
projektach dla instytucji
publicznych oraz klientów
biznesowych

Portfolio rozwiązań oparte
o najnowsze dostępne
technologie przy
zastosowaniu powszechnych
standardów sieciowych

Wsparcie techniczne
przed- i po-sprzedażowe
za pośrednictwem infolinii
lub poprzez kontakt bezpośredni

Kadra
wyspecjalizowanych
inżynierów i handlowców
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Lider rynku technologii
przyjaznych środowisku,
ze względu na proces
produkcji oraz wykorzystane
materiały i recykling

End-to-End to możliwość
zaoferowania klientom
rozwiązania szytego
na miarę w oparciu
o jednego producenta

Specjalistyczne szkolenia
w ramach Akademii D-Link

Urządzenia projektowane są
na podstawie wiedzy i wymagań
pozyskanych od lokalnych
klientów na całym świecie

Regularne, bezpłatne
webinaria
techniczno-sprzedażowe
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Rozwiązania dla biznesu

Kompleksowe rozwiązania
Ponad 30-letnie doświadczenie
w projektowaniu urządzeń do budowy
infrastruktury sieciowej

Przełączniki
niezarządzalne

Przełączniki
zarządzalne Smart

Przełączniki
zarządzalne L2+/L3

Przełączniki
Top-of-Rack

Punkty dostępowe
Kontrolery
bezprzewodowe

Monitoring
wizyjny

Gwarancja Lifetime-Limited Warranty
Usługa Door-to-Door
Bezpłatna infolinia wsparcia technicznego

Przykład instalacji
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Szpital kliniczny
Topologia
DWC-2000 podłączone do przełączników
rdzenia sieci (DXS-3600)

INTERNET

DWC-2000

WAN1

DGS-3420-24TC

DXS-3600-32S

Wszystkie AP rozmieszczone w strukturze
sieci połączone za pomocą przełączników
dystrybucyjnych z zasilaniem PoE (DGS-1210)

DGS-3620-28SC

Konﬁguracja punktów dostępowych przenosi
różne SSID i VLAN-y

Liczba kontrolerów i AP
DWC-2000: 1 jednostka
DWL-6600AP: 100 jednostek
DGS-3420-24TC

DGS-3420-24TC

DGS-3420-24TC

Zastosowanie instalacji
[Lekarze] Tablety medyczne, Internet

DGS-1210-28P

DGS-1210-28P

DGS-1210-28P

DWL-6600AP

DWL-6600AP

DWL-6600AP

[Pacjenci] Internet
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Certyﬁkacja medyczna
Punkty dostępowe:
DWL-6600AP
DWL-8610AP

Certyﬁkaty umożliwiające pracę
w środowisku medycznym:
EN 60601-1-2: 2007 + AC:2010
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Przykład instalacji

Hotel
Topologia
Przełączniki DGS-1210-28P rozmieszczone
w szafach punktów dystrybucyjnych
na poszczególnych piętrach

INTERNET

Główny stos przełączników DGS-3120-24SC
integruje połączenia światłowodowe w budynku
WAN1

Liczba kontrolerów i AP
DWC-1000: 1 jednostka

DWC-1000

DWL-6610AP: 24 jednostki

DGS-3120-24SC

Zastosowanie instalacji
Dostęp do internetu dla gości hotelowych
przez wiﬁ
DGS-1210-28P

DWL-6610AP

DGS-1210-24P

DWL-6610AP

Kontroler DWC-1000 umożliwia wydruk biletów
z danymi logowania do WiFi
szybki roaming użytkowników między punktami
dostępowymi

Przykład instalacji
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Kampus
Topologia
Rdzeń sieci oparty na stosie DXS-3600

INTERNET

SFP+ 10G

Główne punkty dystrybucyjne oparte na stosach
przełączników DGS-3630 zapewniające routing
i komunikację światłowodową
Stos przełączników DGS-1510-52X jako
brzegowe urządzenia aktywne

WAN

Zastosowanie instalacji
[Wykładowcy] Dostęp do danych uczelni
dla kadry pracowniczej, Internet
3x DGS-3630-52TC

2x DXS-3600-32S

3x DGS-3630-52TC

[Sale wykładowe] dostęp do serwerów
plików uczelni, internet
[Studenci] Internet

3x DGS-1510-52X

DGS-1510-52X
3x DGS-3630-52TC

DGS-1510-52X

Dziękujemy za uwagę

