IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA
DLA RESELLERÓW I SOFTWARE DETALISTÓW

CYBERTEC WORLDWIDE

Page 1 | 8

AUSTRIA | SWITZERLAND | ESTONIA | POLAND | URUGUAY | SOUTH AFRICA | MAURITIUS

CYBERTEC Partner Network (CPN)
Czy Państwo prowadzą system lub reprezentują software house, oferując PostgreSQL
swoim klientom zamiast lub jednocześnie do innych systemów baz danych? Potrzebujecie
kompetentnego partnera z dużym doświadczeniem oraz szeregiem wyrafinowanych usług,
rozwiązań i produktów? Warto rozważyć zawarcie wyłącznej umowy partnerskiej z
Cybertec już teraz!
Jako partner CYBERTEC mogą Państwo nabywać produkty i usługi CPN na atrakcyjnych
warunkach od CYBERTEC i rozpowszechniać je wśród swoich klientów. CYBERTEC jest
Państwa kompetentnym partnerem, z dużym doświadczeniem, wyrafinowanymi usługami,
rozwiązaniami w produktach z zakresu PostgreSQL.

“Specjalizacja na PostgreSQL dla Państwa portfolio produktów”
Dołączcie Państwo teraz do sieci partnerów CYBERTEC i zacznijcie sprzedawać usługi
CYBERTEC swoim klientom. Zyskacie Państwo na rozszerzeniu portfolio swoich produktów
oraz atrakcyjnych prowizjach od CYBERTEC.
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Dlaczego warto oferować usługi
PostgreSQL?
PostgreSQL jest najbardziej zaawansowanym systemem baz danych typu open source i już
kilkakrotnie został wybrany „DBMS roku”. Ma ponad 25 lat rozwoju i szerokiej
funkcjonalności. PostgreSQL jest bezpieczny, niezawodny i skalowalny. Ponieważ
PostgreSQL jest systemem typu open source, nie wiąże się to z wysokimi kosztami licencji, a
także brakiem uzależnienia od dostawcy.

Open Source
Kod źródłowy PostgreSQL jest dostępny bezpłatnie na licencji open source. Dzięki temu
Państwa klienci mogą swobodnie używać, modyfikować i wdrażać je zgodnie z ich
potrzebami biznesowymi.
Redukcja kosztów
Jako prawdziwy produkt open source, PostgreSQL nic nie kosztuje - żadnych opłat
licencyjnych! Korzystanie z niego jest całkowicie bezpłatne! Państwa klienci nie muszą już
martwić się o koszty licencji, problemy z umową i zajmowanie się wysoko budżetowym
produktem. Jest dostępny zawsze i wszędzie.
Zorientowanie na społeczność - niezawodność
Wiele firm i osób bierze udział w projekcie i od ponad 25 lat jest motorem innowacji. Silna
społeczność zapewnia, że błędy są naprawiane bez opóźnień. Jest obsługiwany przez
szeroką gamę rozszerzeń oraz wiele modeli danych SQL i NoSQL. Szczególnie my, jako
CYBERTEC, wnosimy duży wkład w PostgreSQL.
Bezpieczeństwo
Istnieje wiele funkcji zwiększających bezpieczeństwo dzięki łatwej rozszerzalności. Jeśli
Państwa klient chce uzyskać bardzo bezpieczną bazę danych, powinien sprawdzić nasze
gotowe rozwiązania dla przedsiębiorstw TDE, Data Masking i PGEE. Dbamy o najcenniejsze
aktywa klientów - ich dane.
Skalowalność
Baza danych PostgreSQL może rosnąć wraz z firmą. Istnieje wiele technicznych możliwości
obsługi PostgreSQL na dużą skalę. Dlatego baza danych PostgreSQL rośnie wraz z klientem
i może być tak duża, jak jest potrzebne.
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Proces
Po pomyślnym zawarciu umowy pomiędzy CYBERTEC a Państwem, zostajecie Państwo
partnerem CYBERTEC i jako taki otrzymujecie katalog CPN zawierający wszystkie produkty i
usługi CYBERTEC, które są częścią sieci partnerskiej CYBERTEC. Partnerzy CYBERTEC mają
prawo oferować wszystkie te produkty i usługi swoim klientom.

“CYBERTEC Partner Network - proste świadczenie usług”
CYBERTEC może dołączyć do komunikacji między Państwem a Państwa klientem, jeśli
będzie to konieczne i pożądane. Przedstawimy ofertę usług i produktów potrzebnych
Państwa klientowi. Po podpisaniu oferty CYBERTEC zajmuje się realizacją usług - szybko,
łatwo i przy minimalnym wysiłku administracyjnym dla wszystkich stron. W zależności od
usługi i sumy oferty otrzymacie Państwo procentową prowizję. Im wyższa suma, tym wyższa
stopa procentowa.

“Skalowanie prowizji dla partnerów CYBERTEC”
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Produkty i usługi
W ramach CYBERTEC Partner Network oferowane są następujące produkty i usługi. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznajcie się z katalogiem produktów CPN i/lub
wszelkimi broszurami produktowymi i papierem.
>

Wsparcie PostgreSQL
● Extended Product Support
● Product Support
● TDE Product Support
● Data Masking Product Support
● PGWatch Product Support
● 9/5 Basic Support
● 24/7 Basic Support
● 24/7 Enterprise Support
● 9/5 Remote DBA
● 24/7 Remote DBA
● 24/7 Cloud-based Support

>

Konsulting PostgreSQL

>

Szkolenia PostgreSQL

>

Migracja do PostgreSQL as a service

>

Usługi PostgreSQL
● PostgreSQL Development
● Health Check & Tuning wydajności
● Replikacja / Konfiguracja Patroni
● Optymalizacja i bezpieczeństwo
● Rozwiązywanie problemów
● Aktualizacje i uaktualnienia

>

CYBERTEC Assessment Packages
● Data Science Assessment Package
● Start-Up Assessment Package
● Spatial Data Assessment Package

>

CYBERTEC PGEE (PostgreSQL Enterprise Edition)

>

CYPEX (Rewolucja w tworzeniu aplikacji PostgreSQL)

Jeśli klient prosi o usługę w formie, o której tutaj nie wspominaliśmy, śmiało zapraszamy do
kontaktu z nami, ponieważ jesteśmy elastyczni i zawsze służymy pomocą w razie potrzeby.
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Wdrażanie
CYBERTEC zorganizuje wstępne spotkanie, podczas którego zostaną wyjaśnione wszystkie
usługi i produkty, również od strony technicznej oraz nasi specjaliści postarają się udzielić
odpowiedzi na wszelkie otwarte pytania. Chodzi o to, żeby zapewnić Państwu maksimum
informacji o naszych usługach i produktach.
Dodatkowo CYBERTEC zapewnia wszystkie potrzebne materiały, takie jak katalog produktów
CPN i broszury produktowe, a także logo, którego można użyć, aby pokazać, że jesteście
Państwo Partnerem CYBERTEC i posiadacie certyfikat do sprzedaży usług i produktów
PostgreSQL.

Ciągły rozwój
W CYBERTEC zawsze obserwujemy nowe osiągnięcia techniczne i potrzeby oraz
zapewniamy, że nasze produkty i usługi są zawsze aktualne. Nasze produkty i usługi są stale
ulepszane i optymalnie dostosowywane do potrzeb naszych klientów.

W związku z tym zawsze będzie do zaoferowania nowy produkt lub usługa, o których
CYBERTEC jak najszybciej poinformuje każdego partnera CYBERTEC. W razie potrzeby
dostarczone zostaną również nowe materiały, takie jak zaktualizowany katalog produktów.
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Następne kroki
1. Jeśli chcecie Państwo zostać partnerem CYBERTEC, skontaktujcie się z nami już
teraz.

2. Po wstępnym spotkaniu online lub osobiście prześlemy Państwu wszystkie
niezbędne informacje potrzebne do zostania partnerem CYBERTEC: katalog
produktów i usług, cennik z prowizjami oraz ostateczną umowę partnerską.

3. Po podpisaniu umowy jesteście Państwo oficjalnym partnerem CYBERTEC i możecie
od razu rozpocząć sprzedaż naszych produktów i usług swoim klientom.

W razie pojawienia dodatkowych pytań z przyjemnością na nie odpowiemy.

Zapraszamy do kontaktu żeby zostać partnerem CYBERTEC
już teraz!

Anastasiya Prokopenko,
Area Sales and Marketing Manager, Poland
+48735023456
poland@cybertec.at
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CYBERTEC PostgreSQL
International (HQ)
Gröhrmühlgasse 26
2700 Wiener Neustadt
Austria
Phone: +43 (0)2622 93022-0
E-Mail: sales@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL Poland
Aleje Jerozolimskie 93
HubHub Nowogrodzka Square,
2nd floor
02-001 Warsaw
Poland
E-Mail: poland@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL Mauritius
1st Floor, Cezama House
51A Mere Barthelemy Street
11201 Port Louis
Mauritius
Phone: +230 2085000
E-Mail: africa@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL
Switzerland
Bahnhofstraße 10
8001 Zürich
Switzerland
Phone: +41 43 456 2684
E-Mail: sales@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL South
America
Misiones 1486
oficina 301
11000 Montevideo
Uruguay
E-Mail: sales@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL South
Africa
No. 26, Cambridge Office Park
5 Bauhinia Street, Highveld Techno
Park
0046 Centurion
South Africa
Phone: +27(0)012 881 1911
E-Mail: africa@cybertec.at

CYBERTEC PostgreSQL Nordic
Fahle Office
Tartu mnt 84a-M302
10112 Tallinn
Estonia
Phone: +372 712 3013
E-Mail: sales@cybertec.at
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