
Introduktion

Net iD Partner Program är en paketlös-
ning bestående av utbildning, sälj-
stöd och marknadsföringsmaterial för 
återförsäljare av SecMakers produkter. 
Programmet hjälper återförsäljare att 
leda och genomföra smartkortsprojekt 
snabbare och med högre lönsamhet i 
kundernas organisationer.

Fördelar med tjänsten

Smartkortsprojekt blir lätt både dyrare 
och längre än väntat. SecMaker har stor 
erfarenhet av att genomföra avancerade 
projekt. Vårt partnerprogram gör dessa 
erfarenheter tillgängliga för återförsäl-
jare i form av ett paketerat erbjudande 
bestående av utbildning, säljstöd och 
marknadsföringsmaterial.
 Syftet med partnerprogrammet är att 
du lättare ska kunna sälja in, införa och 
driftsätta en smartkortslösning hos dina 
kunder. Ett väl genomfört projekt banar 
väg för långsiktigt lönsamma kundrela-
tioner.
 Partnerprogrammet hjälper dig att 
ta ett helhetsgrepp på projekten. Du får 
fördjupade kunskaper om PKI, smartkort 
och Net iD, vilket ökar möjligheterna 
att få in fler projekt och driva dem med 
högre lönsamhet – från första kundför-
frågan till driftsättning.

Så fungerar det

Beroende på ambitionsnivå och inrikt-
ning kan du välja mellan två varianter 
av programmet som bägge omfattar 
utbildning och ger tillgång till marknads-
förings- och säljstödsmaterial för Net iD.
 Net iD Reseller Program är ett 
kostnadsfritt basprogram som ger dig 
tillgång till produktblad och offertmallar.  
Du får också rätt att sälja produktfamiljen 
Net iD, smartkort, kortläsare och andra 
SecMaker-produkter till återförsäljarpris.
 Net iD Value-Added Reseller Program 
är ett utökat partnerprogram som ger 
dig status som certifierad Net iD-åter-
försäljare. För att certifieras krävs att  
du genomgått våra utbildningar och  
visat god kännedom om konfiguration 
och integration av Net iD-produkterna  
i målmiljö.
 Du får även tillgång till en rad 
mervärdestjänster som hjälper dig att 
öka din kundbas och dina intäkter. En 
fullständig förteckning över innehållet i 
programmen hittar du på nästa sida av 
produktbladet.

Bredda ditt kompetens-
område – bli expert 
på säkerhet med 
smartkort.

• Komplett paketlösning för  
 återförsäljare

•  Lär dig PKI och smartkort  
 från grunden

•  Genomför snabbare och  
 lönsammare projekt

•  Öka möjligheterna till mer- 
 försäljning

•  Välj mellan två program- 
 varianter
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PRODUKTBLAD

Produktspecifikation

Vi erbjuder Net iD Partner Program i två 
varianter: Net iD Reseller Program och 
Net iD Value-Added Reseller Program.

Net iD Reseller Program

Säljutbildning
Säljutbildningen ger en introduktion till 
PKI, smartkort, kortläsare och produkt-
familjen Net iD (Net iD Enterprise, Net 
iD Card Portal och Net iD:s integrations-
moduler). Vi redovisar bakgrunden och 
syftet med att införa smartkortslösningar 
i organisationer. Utbildningen anpassas 
efter deltagarnas behov och förkunska-
per och tar i regel mellan två timmar och 
en halv dag.

Säljstödsmaterial
•  Presentation (ppt), produktblad och  
 kataloger som pdf och i tryckt format
•  Pärm med återförsäljarprislistor
•  Offertmallar
•  Affärsmodell, exempel
•  Terminologilista/länkar

Marknadsföringsmaterial
•  Prenumeration på SecMakers nyhets- 
 brev
•  Samaktiviteter
•  Marknadsstöd

Net iD Partner Program – innehåll Net iD Reseller Program Net iD Value-Added  
Reseller Program

Offertmall Ja Ja

Produktblad Ja Ja

Rätt att återförsälja Net iD Start-up Packages Ja Ja

Säljarutbildning 2 timmar Halvdag

Teknikerutbildning Nej Anpassad

Partnersupport (teknisk) Nej1 Ja

Logotyp på SecMakers webbplats Nej Ja

Net iD-certifiering Nej Ja

Årligt uppföljningsmöte Nej Ja2

1 Partner får rätt till partnersupport efter att ha utfört kundprojekt med Net iD eller sålt in något av 
SecMakers startpaket Net iD Start-up Packages.

 
2 Obligatoriskt för deltagare i Net iD Value-Added Reseller Program.
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Net iD Value-Added Reseller Program

Förkunskaper 
Deltagare i Net iD Value-Added Reseller 
Program (VAR) bör ha grundläggande 
kunskaper i bland annat AD, CA, IIS, 
Citrix, stark autentisering, elektroniska 
signaturer, TTP och SSL. VAR-partners 
får även information om detta och mycket 
mer i elektronisk form.
  Utöver innehållet i Net iD Reseller 
Program innehåller VAR-programmet 
följande:

Teknikerutbildning
Teknikerutbildningen är en avance-
rad utbildning som anpassas utifrån 
deltagarnas intresseområden och 
förkunskaper. Ett vanligt upplägg är 
en heldagsutbildning kompletterad 
med uppföljningsaktiviteter, till exem-
pel etablering av en proof of concept 
(PoC) eller demomiljö i samverkan med 
SecMakers experter. Kursen behandlar 
bl.a. följande:

•  Systemmiljöer (CA, katalog, klientpro- 
 gramvara, smartkort och kortläsare)
•  Smartkort
•  Kortläsare
•  Net iD Enterprise
•  Net iD Card Portal
•  Net iD:s integrationsmoduler
•  Grundläggande felsökning

Säljstödsmaterial
•  Kravspecifikation och uppdragsmallar
•  Lönsamhetskalkyl
•  Pärm med premiumprislistor

Vill du veta mer? 

SecMaker AB är Nordens ledande leverantör 
av smartkortbaserade säkerhetslösningar till 
företag, myndigheter och organisationer. 
 Med produktfamiljen Net iD skyddar och 
säkerställer vi information, system och datatrafik 
hos över en miljon användare. 
 Net iD uppskattas av säkerhetsansvariga  
och IT-chefer för sin höga säkerhetsnivå, flexi- 
bilitet och kostnadseffektivitet. Medarbetare 
uppskattar våra lösningar för att de stödjer 
mobilt arbete, är lätta att använda och erbjuder 
trygga, effektiva arbetsflöden i vardagen.

SecMaker AB 
08-601 23 00 

info@secmaker.com

www.secmaker.com


