
Cisco Partner Workspace  
Nejčastější otázky   
 
1.  Potřebuji pro Cisco® Partner Workspace více přihlašovacích jmen, nebo stačí 
jedno?  
Pro přístup na stránky Partner Workspace vám stačí jedno přihlašovací jméno a heslo. 

 
2.  Co je to portlet?  
Portlet je zásuvný modul, který je součástí webového portálu.  
 
3.  Proč nevidím v portletu žádná data?  
Existují tři důvody proč v portletu nejsou zobrazena žádná data:  

• Žádná data nejsou k dispozici. Můžete to ověřit vstupem do zdrojové aplikace.   

• Služby aplikací Cisco nejsou dostupné.  

• Portlet "Slevy" zobrazuje pouze jeden aktuální program a jeden předcházející. 
Pokud nemáte oprávnění k přístupu do původní aplikace, související portlet nebude v 
Partner Workspace zobrazen. 
 
4.  Proč nevidím všechny portlety?  
Pokud nemáte přístup na úrovni partnera, následující portlety nebudou zobrazeny: 

• Slevy, Přihlášky na školení, Žádosti o službu TAC  
 

5.  V jakém pořadí jsou portlety uspořádány?  
V základním nastavení systému jsou portlety uspořádány podle Channel Partner 
Lifecycle 
 
6.  Jak aktualizovat informace v portletu Partner Workspace?  
Informace v portletech Partner Workspace pocházejí z programů a nástrojů Cisco, které 
používá společnost Cisco a její partneři. Informace můžete aktualizovat kliknutím na 
odkaz, který se nachází v horní části každého portletu. Po kliknutí na odkaz se otevřou 
relevantní stránky aplikací, kde můžete zobrazené informace zkontrolovat nebo změnit.  
Můžete také použít následující odkazy:  

• PARTNER SELF SERVICE (PSS) (http://www.cisco.com/go/pss) 
• Certification and Specialization Application (CSApp) 

http://tools.cisco.com/WWChannels/cpapp/home.do  
• Partner Program Enrollment (PPE) 

http://tools.cisco.com/WWChannels/PPP/home.do?actionType=home  
• Partner Program View (PPV) https://tools.cisco.com/mbrre/saw.dll?Dashboard  
• Partner Education Connection (PEC) 

http://cisco.partnerelearning.com/Saba/Web/Main  
 
7.  Je možné zobrazit další portlety Partner Workspace?  
Tým Cisco Partner Workspace neustále vyvíjí nové portlety, které budou k dispozici 
průběžně.  
 
8.  Jsou data Partner Workspace načítána ze zdrojových aplikací každý den?  



Ne. Při každém vstupu uživatele do Partner Workspace jsou data v portletech načítána v 
reálném čase. 
 
9.  Můžu upravit zobrazení Partner Workspace?  
Upravení zobrazení Partner Workspace tak, aby nejlépe  vyhovovalo vašim obchodním 
požadavkům, je cílem týmu Cisco Partner Workspace. Tato funkce bude k dispozici v 
dalších fázích projektu. 
 
10.  Který z prohlížečů podporuje Partner Workspace?  
Partner Workspace podporuje Internet Explorer a Firefox. Internet Explorer verze 7 a 
vyšší; Firefox verze 3 a vyšší  
 
11.  Jak zaslat připomínky nebo zpětnou vazbu?  
Dejte nám vědět jak můžeme zlepšit vaši produktivitu v obchodování se společností 
Cisco. Zašlete nám vaše názory pomocí odkazu "Zpětná vazba", který najdete v dolní 
části domovské stránky Partner Workspace. 
 
12.  Když koncový zákazník v portletu "Žádost o službu TAC" požádá o služubu 
TAC, jak bude notifikován partner?Cisco Technical Assistance Center 
Pokud je partner uveden jako kontakt ve službě TAC (je spojen se smlouvou o 
službách), bude mít přístup k žádostem o službu a budou zobrazené v portletu.    
 
Partneři - nejčastější otázky  
 
1.  Jsem administrátorem partnerů, nevidím však v seznamu partnerů všechny 
společnosti, které administruji.  
Vaše uživatelské ID musí být přiřazeno ke společnosti partnera  jako administrátor v 
nástroji Partner Self Service (PSS) na stránkách www.cisco.com/go/pss. Seznam 
partnerů je založen na nástroji PSS a zobrazení Partner Admin a Partner Company.   

 
2.  Když jako administrátor partnera zvolím v seznamu jinou partnerskou 
společnost, data v portletech se nezmění. 
Některé portlety zobrazují data, která jsou založena na společnosti partnera; jiné 
zobrazují data, která jsou spojena s právě přihlášeným uživatelem. Portlety založené na 
společnosti partnera (změní se, pokud zvolíte ze seznamu novou partnerskou 
společnost) jsou: "Společnost" a "Certifikace a specializace". Portlety založené na právě 
přihlášeném uživateli: "Obchody a nabídky", "Přihlášky do programů", "Slevy", "Žádosti o 
službu TAC", "Přihlášky na školení" (poznámka: tento portlet je k dispozici pouze pro 
partnery).  
 
3.  Kdo z partnerů může vidět informace v portletu "Slevy"? Může být tento přístup 
omezen? Kdo rozhoduje o restrikcích? 
Administrátor partnera rozhoduje, kdo v rámci společnosti partnera bude mít přístup k 
reportům Partner Program View (PPV), které jsou zdrojem dat v portletu "Slevy".  Každá 
partnerská společnost má administrátora, který může udělit nebo odebrat přístup jiným 
kontaktům partnera. Stránky Partner Workspace automaticky ověří, jestli má uživatel 
přístup k PPV a podle toho zobrazí nebo skryje portlet "Slevy".    
 
4.  Může partner v portletu "Přihlášky ke školení" vidět konec platnosti 
vzdělávacích kreditů?   



Portlet momentálně zobrazuje pouze aktuální přihlášky uživatele partnera, a ne 
vzdělávací kredity. Pro zobrazení vzdělávacích kreditů klikněte na přímý odkaz na 
aplikaci Partner Education Connection (PEC). 
 
5. Je v portletu "Certifikace a specializace" možnost zobrazit/sledovat všechny 
certifikace a specializace a také zaměstnance, kteří splňují jejich požadavky?      

Ano. Tato informace je zobrazena v části "Specializace" portletu. 

6.  Je možné v portletu "Certifikace a specializace" zobrazit stav zkoušek 
jednotlivých zaměstnanců (př. jestli právě absolvují zkoušku)? Je možné zobrazit, 
kdy jejich certifikace expiruje?  

Portlet nezobrazuje stav zkoušek, zobrazuje však datum expirace certifikace. 

 
7.  Je možné vytvořit si v Partner Workspace vlastní oblíbené odkazy?   
Drop-down menu My Cisco Backpack z top kategorií Cisco.com by měl sloužit k 
vytváření bookmarků. My Cisco Backpack zůstáva v horní části stránky po celý čas, co 
uživatel pracuje s Cisco.com. 
 
Zaměstnanci Cisco - nejčastější otázky 
 
1.  Mohu v každém portletu vidět konsolidovaná data všech partnerů, se kterými 
pracuji?  
Portlety "Obchody a nabídky", "Slevy", "Přihlášky do programů" a "Žádosti o službu 
TAC" zobrazují data všech partnerů, kteří jsou přiřazeni k vašemu účtu v nástroji 
Channels Territory Tool (CTT). Portlety "Společnost", "Certifikace a specializace" a 
"Slevy" zobrazují data jednoho konkrétního partnera. 
 
2.  Když zvolím nového partnera, data v některých portletech se nezmění. 
Některé portlety zobrazují data, která jsou založena na společnosti partnera; jiné 
zobrazují data, která jsou spojena s právě přihlášeným uživatelem. Portlety založené na 
společnosti partnera (změní se, pokud zvolíte ze seznamu novou partnerskou 
společnost) jsou: "Společnost" a "Certifikace a specializace". Portlety založené na právě 
přihlášeném uživateli jsou: "Obchody a nabídky", "Přihlášky do programů", "Slevy", 
"Žádosti o službu TAC". 
 
3.  Proč nevidím portlet "Přihlášky ke školení"?  
Portlet "Přihlášky ke školení" pracuje s daty z nástroje Partner Education Connection 
(PEC), který poskytuje informace pouze uživatelům na úrovni partnera. Cisco Channel 
Account Manageři, System Engineers a další zaměstnanci, kteří jsou spojeni s partnery 
v nástroji CTT, nemají přístup k informacím zaměstnanců partnera o přihláškach na 
školení.  
 
4.  Proč se zobrazí informace "Nebyla nalezena žádná data" když hledám 
společnost partnera? 
Partner Workspace je určen pro certifikované partnery Cisco a channels prodejce, kteří 
podporují partnery. Pokud nejste přiřazeni k partnerovi v nástroji CTT, nemůžete 
vyhledávat informace o společnosti partnera.  
  



5.  Společnosti, ke kterým jsem přiřazen, se nezobrazují v text boxe "Vybrat jméno 
partnera".  
Text box "Vybrat jméno partnera" má funkci automatického dokončování slov a 
vyžaduje, aby uživatel zadal nejméně tři písmena. Poté, co zadáte nejméně tři písmena, 
zobrazí se seznam partnerských společností. Pokud se po zadání nejméně tří písmen 
nezobrazí žádná data, potvrďte v nástroji CTT, že jste spojen s hledanou společností. V 
případě, že jste již v nástroji CTT ke společnosti přiřazen, ohlašte problém.   
 


