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Intel® Technology Provider to globalny program kanału sprzedaży przeznaczony 
dla firm zajmujących się produkcją, sprzedażą lub doradztwem w zakresie 
technologii Intel. Nasi partnerzy mają wyższą sprzedaż, zyskują na wydatkach i 
są na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami. Dołącz do programu, aby uzyskać 
wyjątkowe korzyści dla firm handlowych.

Korzyści specjalne związane ze sprzedażą rozwiązań dla 
centrów przetwarzania danych dużej skali
Partnerzy Platinum sprzedający rozwiązania z zakresu centrum przetwarzania danych 
dużej skali mogą się teraz ubiegać o nowe specjalne korzyści w ramach programu Intel® 
Technology Provider. Zaliczają się do nich ekskluzywne usługi przygotowane specjalnie 
pod kątem centrów przetwarzania danych oraz inne materiały, dzięki którym partnerzy 
staną się zaufanymi doradcami klientów w kwestii centrów przetwarzania danych.

Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie firmy Intel i dołącz do grona dostawców 
rozwiązań i specjalistów z branży.

Korzyści z uczestnictwa w programie Intel®  
Technology Provider
Partnerzy biorący udział w programie Intel® Technology Provider zyskają:

Jak się zakwalifikować?
Aby po dołączeniu do programu Intel® Technology Provider zakwalifikować się do 
uzyskania korzyści specjalnych dla sprzedawców rozwiązań dla centrów przetwarzania 
danych dużej skali i uzyskać dostęp do dodatkowych korzyści, trzeba:
• Uzyskaj status uczestnictwa Platinum
•  Osiągnij sprzedaż produktów dla centrów przetwarzania danych1 na poziomie co 

najmniej 500 tys. USD za pomocą autoryzowanych dystrybutorów Intel®
•  Opublikować w narzędziu Intel® Solution Finder co najmniej jedno dostosowane 

rozwiązanie systemu obliczeniowego opartego na produktach firmy Intel
•  Przeprowadź co najmniej jedno zweryfikowane wdrożenie systemu obliczeniowego 

dużej skali z przynajmniej 32 węzłami
•  Ukończ wszystkie kursy w ramach cyklu poświęconego korzyściom specjalnym 

związanym z systemami obliczeniowymi dużej skali i uzyskaj 10 lub więcej punktów 
szkoleniowych za kursy z cyklu poświęconego centrom przetwarzania danych2

PROGRAM KANAŁU SPRZEDAŻY DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB

Kompleksowe szkolenie dotyczące centrów przetwarzania danych 
dużej skali  
Celem szkolenia jest ułatwienie sprzedaży najnowszych technologii, pomoc w sprostaniu 
wyzwaniom rynku oraz wykorzystanie nowych możliwości, zanim to zrobi konkurencja.

Możliwość zdobywania i wydawania punktów w programie Intel® 
Technology Provider 
Oszczędzaj, kupując produkty korzystające z technologii Intel. 

Intel® Solution Finder 
Sklep internetowy, w którym partnerzy mogą oferować i udostępniać swoje rozwiązania 
z zakresu centrów przetwarzania danych. To idealne narzędzie umożliwiające znalezienie 
optymalnego kompleksowego rozwiązania dla swoich klientów.



Po zostaniu partnerem w programie Intel® Technology Provider możesz uzyskać dodatkowe korzyści 
specjalne dla sprzedawców dla centrów przetwarzania danych dużej skali. Zaliczają się do nich:

KORZYŚCI SPECJALNE ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ ROZWIĄZAŃ DLA 
CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH DUŻEJ SKALI

Więcej informacji można znaleźć pod adresem intel.pl/hpcdatacenterbenefits

Dodatkowe punkty dla specjalistów z zakresu systemów 
obliczeniowych dużej skali 
Korzystaj z ofert i zbieraj dodatkowe punkty dostępne wyłączenia dla 
specjalnych partnerów. Przeznacz punkty na rozwój swojej firmy i 
przyciągnięcie kolejnych klientów z sektora centrów przetwarzania danych.

Dostęp do pierwszych egzemplarzy
Uzyskaj pierwszeństwo dostępu i testowania nowych technologii. 
Dzięki zaprezentowaniu nowych technologii przed konkurencją zyskasz 
nowych klientów.

Rozszerzone korzyści dla klastrów obliczeniowych HPC3

Dzięki płytom głównym do serwerów i systemom serwerowym Intel możesz 
oferować systemy obliczeniowe dużej skali (HPC), mając do dyspozycji 
korzyści specjalne, np. dostęp do architektów systemów HPC i zasobów dla 
inżynierów, możliwość przeprowadzania zdalnych testów oraz bezpłatną 
licencję na dostęp do diagnostyki modułowej architektury testowej Intel®.

Dostęp do przedsprzedażnej pomocy technicznej
Uzyskaj dostęp do grona ekspertów ds. centrów przetwarzania danych, 
dzięki czemu będziesz móc oferować kompleksowe rozwiązania i 
budować swój wizerunek zaufanego doradcy.

Wyróżnienia specjalne dla sprzedawców rozwiązań dla 
centrów przetwarzania danych dużej skali
Otrzymaj identyfikator, która podkreśli Twoje powiązanie z firmą Intel i 
potwierdzi wiedzę z zakresu rozwiązań dla klientów końcowych centrów 
przetwarzania danych.

Możliwość wspólnego marketingu systemów 
obliczeniowych dużej skali
Podziel się swoimi sukcesami. Wybrane wdrożenia zostaną w profesjonalny 
sposób przygotowane i opublikowane pod wspólną marką, polepszając w 
ten sposób wizerunek partnera wśród obecnych i potencjalnych klientów.

Promuj historie swoich wdrożeń systemów obliczeniowych 
dużej skali w narzędziu Intel® Solution Finder
Publikuj informacje o swoich rozwiązaniach z zakresu centrów przetwarzania 
danych dużej skali w narzędziu Intel® Solution Finder, aby promować swoje 
produkty i rozwiązania.

Specjalny dostęp do zasobów dotyczących systemów 
obliczeniowych dużej skali
Uzyskaj priorytetowy dostęp do studiów przypadku i raportów i dowiedz 
się, jak na różnych rynkach wykorzystuje się nowoczesne technologie do 
optymalizacji wydajności i kontroli kosztów.



Więcej informacji można znaleźć pod adresem intel.pl/hpcdatacenterbenefits
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Termin „partner” użyty w tym dokumencie oznacza współpracę marketingową między niepowiązanymi ze sobą firmami i 
jest używany w znaczeniu rozpowszechnionym w branży technologicznej. Termin „partner” nie oznacza, że między stronami 
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1   Do produktów dla centrów przetwarzania danych zaliczają się: procesory Intel® Xeon® E3, E5 i E7; procesory Intel® Atom™; 
koprocesor Intel® Xeon Phi™; karta sieciowego interfejsu Intel® 10G NIC / Intel® True Scale Fabric; płyty główne i kadłubki 
do serwerów; pamięć masowa oparta na dyskach Intel® SSD i procesorach Intel® Xeon®; system operacyjny Wind River, 
narzędzia hiperwizora; oprogramowanie Intel® Caching Software; oprogramowanie i zabezpieczenia Intel® dla centrów 
przetwarzania danych; zarządzanie interfejsem API; oprogramowanie Intel® dla systemów obliczeniowych dużej skali.

2  Podstawowe kursy są dostępne w Internecie i mogą być również oferowane w formie tradycyjnej na imprezach poświęconych 
systemom obliczeniowym dużej skali, np. na konferencji Supercomputing Conference.

3  Uwaga: Wyłączny dostęp dla partnerów do architektów produktów serwerowych Intel®, zasobów konstruktorskich 
dotyczących systemów obliczeniowych dużej skali i do narzędzia do diagnostyki modułowej architektury testowej Intel®.




