
Cisco Partner Workspace  
Přehled  
 
Co je Cisco Partner Workspace?  
Cisco® Partner Workspace je integrovaná a přizpůsobitená webová stránka, která 
umožňuje okamžitý přístup k několika obchodním aplikacím Cisco a poskytuje přehledné 
zobrazení obchodních informací, ktoré často používáte.  
 
Proč používat Cisco Partner Workspace?  
Všechny nástroje, informace, dokumenty a osobní kontakty potřebné pro podporu 
vztahů a obchodních příležitostí s channel partnermi Cisco jsou k dispozici — v 
jednoduché a intuitivní formě — na jediném bezpečném a přizpůsobitelném místě. 
Uživatelé mají přístup k důležitým informacím, které potřebují při každodenní podpoře a 
urychlení obchodních procesů. Cisco Partner Workspace ušetří čas, který trávíte 
vyhledáváním informací a umožní vám lépe se soustředit na rozvoj obchodních 
příležitostí.  
 
Partnerům Cisco Partner Workspace přináší:  

• Zvýšení produktivity pomocí obchodního řídícího panelu 
• Posilnění pozice a hodnot Cisco díky snadné ovladatelnosti a přizpůsobitelnosti  
• Koncentraci na často používané obchodní informace  
• Omezení paralelního přihlašování do různých koncových aplikací  
• Zrychlení obchodního cyklu  
• Možnost tlačit a exportovat úhrnné reporty 

 
Zaměstnancům společnosti Cisco Partner Workspace přináší: 

• Snížení závislosti na channel nástrojích při získávání informací 
• Zvýšení produktivity při spravovaní obchodů 
• Koncentraci na rozvoj obchodních příležitostí partnerů 

 
Jak se přihlásit do Cisco Partner Workspace?  
Stránky Cisco Partner Workspace jsou všeobecně dostupné pro partnery a 
zaměstnance společnosti Cisco, kteří jsou přiřazeni k partnerům v nástroji Channel 
Territory Tool (CTT). Pro vstup na stránky Partner Workspace, klikněte sem: 
www.cisco.com/go/partnerworkspace.  
 
Jaké portlety obsahuje Cisco Partner Workspace?  
Informace uvedené v portletech Cisco Partner Workspace pocházejí z programů a 
nástrojů Cisco, které momentálně používáte. Uživatelé Partner Workspace tak mohou 
být ujištěni, že data v aplikaci jsou validní.  
 
K dispozici je momentálně sedm portletů:  

• Společnost: Poskytuje informace o partnerovi, e-mailové adresy uživatelů a 
seznam nástrojů, ke kterým mají administrativní práva.  

• Certifikace a specializace: Poskytuje přehled specializací podle pracovního 
zařazení, vrátaně jejich stavu a dat expirace, díky čemu můžete udržovat 
informace aktuální.  Zobrazeny jsou pouze specializace ve stavu Odesláno, 
Posuzuje se, Recertifikace, Audit nebo Schváleno. Tento portlet zobrazuje 
také informace o technologiích, které je partner autorizován prodávat.  



• Obchody a nabídky: Poskytuje přehled všech aktivních obchodů v systému 
Deal Registration. Tento přehled neobsahuje globální obchody. 

• Přihlášky do programů: Poskytuje přehled programů, do kterých je partner 
přihlášen, jejich aktuální stav a data zahájení.  

• Slevy: Poskytuje přehled minimálních a aktuálních hodnot obchodů každého 
programu. V rámci programu Cisco Value Incentive Program je k dispozici 
také skóre spokojenosti zákazníků partnera (CSAT).  

• Přihlášky na školení: Zobrazuje stav přihlášek na školení jednotlivých 
uživatelů. Tento portlet je nedostupný pro interní zaměstnance společnosti 
Cisco.  

• Žádosti o službu TAC: Poskytuje informace o žádostech /service request 
(SR)/ adresovaných centru Cisco Technical Assistance Center (TAC), které 
jsou spojené s partnerskou společností, kde je uživatel uveden jako kontakt 
servisních služeb.  Případy TAC můžete filtrovat podle stavu 
(otevřený/uzavřený). U každého případu je uvedeno číslo případu, číslo Help 
Desk Tracking, název služby, závažnost, datum vytvoření, stav, jméno 
zákazníka, kontaktní číslo a majitel Cisco SR.  

 
Tým Cisco Partner Workspace neustále vyvíjí nové portlety, které budou k dispozici 
průběžně. Pokud máte náměty nebo připomínky, kontaktujte nás pomocí nástroje 
"Zpětná vazba" na stránkách Partner Workspace. 
Bookmark Cisco Partner Workspace   
www.cisco.com/go/partnerworkspace a začněte ji používat již dnes. 


