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XD SOFTWARE
A XD software produz soluções inovadoras de Gestão Comercial e Ponto de Venda.
A gênese da XD parte do objetivo de criar a plataforma tecnológica de software mais evoluída do mercado, aliada
a uma interface totalmente intuitiva.

XD NO MUNDO
Somos uma empresa de referência em Portugal e nos países Palops, atualmente temos uma rede de 300
parceiros que representam a nossas soluções.
A XD possui escritórios em Portugal (Lisboa e Porto), Brasil (São Paulo) e Espanha (Sevilha), estando as suas
aplicações disponíveis nos idiomas: Espanhol, Inglês, Português, Português do Brasil, Francês e Russo.

Legenda:

• Escritórios XD
Internacionais: Espanha, Rússia, Itália, França, Brasil,
• Versões
Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Faça parte do universo XD
Os parceiros XD contam com o apoio de consultores especialistas e técnicos certificados, bem como o acesso
exclusivo à comunidade XD, um espaço dedicado aos parceiros, onde encontram documentação técnica e
comercial, entre muitos outros serviços disponíveis que apoiam o parceiro.

Uma proposta de valor acrescentado
Modelo de negócio a comercialização de soluções empresariais, exclusivamente por intermédio dos seus
parceiros;
Margem de revenda de 40% (igual em novos ou base instalada) exclusiva no 1º ano;
Receber leads de clientes finais da região (tendo em conta a especialização e potencial de venda);
Possibilidade de criação da sua rede de agentes XD;
Garantia de preço igual entre parceiros;
Acesso gratuito às formações sobre os produtos XD.

Tecnologicamente Avançado
Política de zero bugs, prioridade à correções de erros reportados;
Extensível, através de plugins e scripts;
Utilização em sistemas híbridos com windows / linux e macintosh;
Pens mágica linux com imagens pré-instaladas para hardware mais comum;
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Condições Particulares Parceiros Autorizado XD
São empresas devidamente formadas e certificadas para análise, implementação e apoio pré e pós-venda de soluções XD aos
clientes finais, procurando sempre a excelência em serviços e parceria com a marca XD.
Requisitos:
• Frequentar formações obrigatórias para comercialização dos produtos: :
1.
XD Gestão Comercial (UNLIMITED/ POS RETAIL/ AUTO/ SAT): Nível 1 Técnica comercial e Nível 2 Técnica avançada;
2. XD Ponto de venda (POS /REST/ DISCO/SPA): Formações Nível 1 Técnica comercial e Nível 2 Técnica avançada;
•
Conhecer claramente as políticas atuais de comercialização dos nossos produtos (Tabelas de Preço online) e outros passos
necessários para oferecer ao cliente informações corretas sobre a XD.
•
Investimento na quota anual referente ao seu escalão.

Quotas de Parceiro anual (FEE)
De forma a incentivar e fidelizar as parcerias em cada região, distinguimos as empresas que pretendem apostar na parceria com
a XD em relação as demais. Neste sentido existe uma Quota de Parceiro Anual (FEE). As quotas são faturadas anualmente.
Parceiros Portugal

Quota anual

Parceiro Distribuidor XD

125 €

Parceiros PALOP (Angola, Moçambique, Cabo Verde)
Parceiro Distribuidor XD

200 €

DADOS PRINCIPAIS
Nome da Empresa:
Denominação Comercial:
NIF:
Morada:
Código Postal

Localidade

Cidade

País

E-mail Geral:
Site:
Telemóvel:

Telefone/ Fax:

INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA
DEPARTAMENTOS

NOME

E-MAIL

CONTACTO

Sócio/Gerente
Gerente
Administrativo
Financeiro
Comercial
Comercial
Técnico
Técnico
Outros
Tem loja aberta ao público?

Sim

Não

Vende software? Quais e que marcas?

DATA

/

/

Nota: A informação contida neste formulário é estritamente confidencial e apenas para uso interna.
É obrigatório o preenchimento de todos os dados para abertura de CRM Parceiro XD.
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
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