
من شركة  TECHNOLOGY ALLIANCE PROGRAM (TAP( يوفر برنامج 
 ®Automation Anywhere لشركاء التكنولوجيا الموارد التجارية والتقنية الالزمة

 إلنشاء الروبوتات والمكونات اإلضافية والملحقات وتسويقها وتعزيزها لمنصة RPA من
 .Automation Anywhere

يحتاج عمالء المؤسسات إلى حلول متكاملة جاهزة للتشغيل فور التثبيت داخل بيئة تقنية المعلومات 
مع الحد األدنى من تعطيل عمليات األعمال الحالية. يجب أن تكون هذه المنتجات متكاملة تماًما ويمكن 

الوصول إليها لمساعدة الشركات على حل المشاكل التجارية الحرجة وتلبية احتياجات األعمال من خالل 
حلول سحابية وداخل الموقع.

تمثل الشراكات التكنولوجية جزًءا رئيسًيا من استراتيجية النمو على المدى الطويل في شركة 
Automation Anywhere. طورنا برنامج Technology Alliance Program لتمكين 

شركات التكنولوجيا الرائدة في السوق من إنشاء الروبوتات والمكونات اإلضافية والملحقات لعروض 
منتجات Automation Anywhere. يوفر نظام TAP للعمالء مجموعة واسعة من منتجات 
وخدمات البرمجيات التكميلية األفضل التي يمكنهم استخدامها لتحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات 

القائمة وتعزيز مبادرات التشغيل اآللي لعمليات األعمال. 

يمكن لشركات البرمجيات المهتمة بإنشاء 
الروبوتات أو المكونات اإلضافية أو الملحقات 

 TECHNOLOGY االستفادة من برنامج
ALLIANCE PROGRAM التابع لشركة 

AUTOMATION ANYWHERE في:

•  بناء الروبوتات والمكونات اإلضافية 

والملحقات وتسويقها وتعزيزها
تثقيف الموظفين وتمكينهم  •

دعم العمالء من المستخدمين النهائيين  •

نظرة عامة حول البرنامج:

بنية بسيطة  •

قيمة األعمال المتبادلة  •

الدعم العالمي  •

فوائد برنامج األعمال والتقنية  •

متطلبات الشركاء حسب مستوى الفئة  •

تفاصيل البرنامج:

بنية برمجية ذات مستويين  •

برنامج اإلحالة  •

التمكين التقني  •

 Community Edition ترخيص  •

المجاني
قائمة المواقع – الشعار/ الملف التعريفي  •

 •  رعاية الفعاليات العالمية واإلقليمية 

)حسب التوفر(

فرصة نمو اإليراداتقناة مبيعات إضافية

 TECHNOLOGY ALLIANCE PROGRAM يوفر
من شركة AUTOMATION ANYWHERE للشركاء:

التواجد السوقي في الصناعات التحقق من سوق التكنولوجياالوصول إلى األسواق العالمية
التخصصية

الوعي بالعالمة التجارية/ 
مبادرات الترويج

Go be great.

®

 TECHNOLOGY ALLIANCE PROGRAM برنامج
AUTOMATION ANYWHERE من شركة



Go be great.

®

Automation Anywhere حول
ُتخول شركة Automation Anywhere األفراد الذين يعظمون شأن الشركات التي يعملون بها بفضل أفكارهم وتفكيرهم وتركيزهم. ونقدم المنصة األكثر تعقيًدا للكوادر الرقمية على مستوى العالم والتي تجعل العمل 

أقرب للعمل البشري عن طريق التشغيل اآللي لعمليات األعمال واالستغناء عن البشر.

           www.automationanywhere.com/ae           Automation Anywhere
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النشرة ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات تجارية لمالكيها المعنيين.
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COMMUNITY متطلبات فئة

 موارد التطوير لبناء الروبوتات والمكونات اإلضافية والملحقات وصيانتها ودعمها 	 
Automation Anywhere على اإلصدارات الحالية لشركة

 تسويق الموارد لتعزيز الشراكة والمنتجات والروبوتات والمكونات اإلضافية 	 
والتوسعات

أكثر من 20 عميالً قيد اإلنتاج	 
دعم العمالء على مدار الساعة	 
الدعم قبل المبيعات وبعدها حسب المنطقة	 
عروض المنتجات المترجمة	 
 	 Bot يتعين تحميل الروبوتات أو المكونات اإلضافية أو الملحقات من متجر 

Store التابع لشركة Automation Anywhere في غضون 90 يوًما

COMMUNITY فوائد فئة

 	Community Edition ترخيص
برنامج اإلحالة	 
)Automation Anywhere University )AAU المجانية 	   جامعة

عبر اإلنترنت
شهادة مجانية مهنية متقدمة في RPA )المتطلبات األساسية(	 
فريق الدعم التقني للشريك	 
 	™Bot Store حقوق تسويق الروبوتات والمكونات اإلضافية والملحقات على
بوابة الشركاء - وثائق المبيعات / التسويق / الوثائق التقنية	 
 	Automation Anywhere شعار
رعاية الفعاليات )حسب التوافر(	 
بيان صحفي )من الشريك فقط(	 
 	Automation Anywhere شعار الشريك / الملف التعريفي على موقع

ELITE مزايا فئة النخبة

 	Community جميع مزايا فئة
خطة االنتقال إلى السوق	 
تخطيط/تعيين الحساب	 
برنامج تجريبي	 
 	TAP فريق الدعم الفني لبرنامج
دراسة حالة مشتركة	 
استعراض الخارطة السنوية للمنتجات	 
بيان صحفي مشترك	 

هل ترغب في أن تصبح أحد شركاء شركة Automation Anywhere؟ انتقل إلى
https://www.automationanywhere.com/ae/partner-registration واستكمل نموذج التسجيل.

ELITE المتطلبات اإلضافية لفئة النخبة

 مليون دوالر في رسوم ترخيص المستخدم النهائي المرتبطة بإحاالت الشركاء	 
أكثر من خمسة حسابات للعمالء المشتركين	 
أكثر من اثنين من الشركاء المشتركين	 
أكثر من اثنين من المطورين المعتمدين في الشركة	 
مطور معتمد رئيسي في الشركة	 
 	 Bot Store يتعين تحميل الروبوتات أو المكونات اإلضافية أو الملحقات من متجر 

التابع لشركة Automation Anywhere في غضون 180 يوًما
تراكب موارد "تدريب المدرب"	 
تراكب موارد مهندس الحلول	 
مركز التميز	 
إثبات المفاهيم	 
دعم اإلصدار التجريبي	 

https://www.automationanywhere.com/ae/partner-registration

