PROGRAMA DE PARCERIA DE TECNOLOGIA
DA AUTOMATION ANYWHERE
®

Go be great.

O Programa de Parceria de Tecnologia da Automation Anywhere®
(TAP) fornece aos parceiros de tecnologia os recursos técnicos e
de negócio necessários para criar, comercializar e dar suporte a
bots, plug-ins e extensões para a plataforma RPA da Automation
Anywhere.

AS EMPRESAS DE SOFTWARE
INTERESSADAS EM CRIAR BOTS,
PLUG-INS OU EXTENSÕES
PODEM USAR O PROGRAMA DE

Os clientes corporativos precisam de soluções integradas que
funcionem de forma inovadora no ambiente de TI existente com o
mínimo de interrupções nos seus processos de negócio existentes.
Esses produtos devem ser totalmente integrados e acessíveis para
ajudar as empresas a resolver problemas críticos de negócio e
atender às necessidades corporativas por meio de soluções na
nuvem e no local.

PARCERIA DE TECNOLOGIA DA

As parcerias de tecnologia são uma parte essencial da estratégia
de crescimento de longo prazo da Automation Anywhere.
Desenvolvemos o Programa de Parceria de Tecnologia para permitir
que as empresas de tecnologia líderes de mercado criem bots,
plug-ins e extensões para o catálogo de produtos da Automation
Anywhere. O ecossistema TAP oferece aos clientes uma ampla
seleção de produtos e serviços de software complementares, que
podem ser usados para atualizar os ambientes de TI existentes e
aprimorar as iniciativas de automação de processos de negócio.

VISÃO GERAL DO PROGRAMA:

O PROGRAMA DE PARCERIA DE TECNOLOGIA DA
AUTOMATION ANYWHERE PROPORCIONA AOS
PARCEIROS:

• Estrutura de programa de
2 níveis
• Programa de indicação
• Habilitação técnica
• Licença do Community Edition
gratuito
• Listagem de sites: logotipo/
perfil
• Patrocínios de eventos
globais e regionais (sujeito à
disponibilidade)

Canal de vendas
adicional

Oportunidades de
crescimento da receita

Iniciativas de conscientização/
promoção da marca

Acesso aos mercados
globais

Validação do mercado
de tecnologia

Presença no mercado
em indústrias verticais

AUTOMATION ANYWHERE PARA:
• Criar, comercializar e promover
bots, plug-ins e extensões
• Treinar e capacitar funcionários
• Oferecer suporte a usuários
finais

Estrutura simples
Valor de negócio mútuo
Suporte global
Benefícios do programa
técnico e corporativo
• Requisitos de parceiro por nível
de camada
•
•
•
•

DETALHES DO PROGRAMA:

BENEFÍCIOS DO NÍVEL COMMUNITY

REQUISITOS DO NÍVEL COMMUNITY

• Licença do Community Edition
• Programa de indicação
• Cursos on-line gratuitos da Automation Anywhere
University (AAU)
• Certificado gratuito para Profissionais de RPA avançado
(pré-requisitos)
• Equipe de suporte técnico do parceiro
• Direitos de comercializar bots, plug-ins e extensões na
Bot Store™
• Portal de Parceiros: materiais para vendas/marketing/técnico
• Logotipo da Automation Anywhere
• Patrocínios de eventos (sujeito à disponibilidade)
• Comunicado de imprensa (somente de parceiros)
• Logotipo/perfil do parceiro no site da Automation Anywhere

• Recursos de desenvolvimento para criar, manter e
oferecer suporte a bots, plug-ins e extensões em
versões atuais da Automation Anywhere
• Recursos de marketing para promover parcerias,
produtos, bots, plug-ins e extensões
• >20 clientes em produção
• Suporte ao cliente 24x7
• Suporte pré e pós-venda por região
• Ofertas de produtos traduzidas
• Prazo de 90 dias para fazer upload de bots, plug-ins
ou extensões para a Automation Anywhere Bot Store

BENEFÍCIOS DO NÍVEL ELITE

REQUISITOS ADICIONAIS DO NÍVEL ELITE

•
•
•
•
•
•
•
•

Todos os benefícios do nível Community
Plano de lançamento no mercado
Planejamento/mapeamento de contas
Programa Beta
Equipe de suporte técnico do TAP
Estudo de caso conjunto
Revisão anual do roteiro de produto
Comunicado de imprensa conjunto

• US$ 1 milhão em taxas de licença de usuário final associadas a
indicações de parceiros
• >5 contas conjuntas de clientes
• >2 parceiros conjuntos
• >2 desenvolvedores certificados nível Avançado trabalhando
internamente
• Desenvolvedor certificado nível Master trabalhando
internamente
• Prazo de 180 dias para fazer upload de bots, plug-ins ou
extensões para a Automation Anywhere Bot Store
• Recurso complementar “Train the Trainer”
• Recurso complementar para Arquitetos de soluções
• Centro de Excelência
• Prova de conceito
• Suporte para demonstração

Interessado em se tornar um parceiro da Automation Anywhere? Vá para
https://www.automationanywhere.com/br/partner-registration
e preencha o formulário de registro.

Sobre a Automation Anywhere
A Automation Anywhere capacita as pessoas que tornam as empresas em que trabalham excelentes com suas ideias, seu pensamento e seu
foco. Oferecemos a plataforma de Força de trabalho digital mais sofisticada do mundo, humanizando o trabalho por meio da automatização de
processos de negócio e da liberação de pessoas das atividades repetitivas.
Automation Anywhere

www.automationanywhere.com/br/
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