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Partnerský program ISIT 
 

Platí pre predajný kanál  produktov ISIT software SK/CZ spoločností ISIT Slovakia s.r.o. 

a ISIT SOFTWARE CZ s.r.o. s platnosťou od 1.1.2022. 

 

Kto sa môže stať Partnerom ? 

Každá spoločnosť alebo audítorská autorita, ktorá preukáže vážny záujem o predaj produktov 

ISIT a podporných služieb a zároveň disponuje kompetenciami a ľudskými zdrojmi v oblasti 

riadenia informačnej / kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, protispoločenskej 

činnosti, pracovnej zdravotnej služby alebo kvality, so sídlom v Českej alebo Slovenskej 

republike. 

 

Podmienky : 

- akceptácia  zmluvy o sprostredkovaní, licenčných podmienok a dohody o zachovaní dôvernosti 

- absolvovanie školiaceho programu pre líniu Predaj –  obchodné a technické parametre, 

licencovanie produktov a cenotvorba pre rok 2022  

- absolvovanie školiaceho programu pre líniu Servis a podpora (implementácia produktov)  – 

inštalácia, zaškolenie, napĺňanie dát pre rok 2022  

- potvrdením pre Partnera je CERTIFIKÁT ISIT PARTNER 

 

Ciele partnerského programu : 

- bezkonfliktné riadenie dlhodobých vzťahov medzi výrobcom / distribútorom – 

predajcom/partnerom a koncovým užívateľom produktov 

- zrozumiteľné a férové podmienky pri predaji produktov koncovým zákazníkom vrátane 

verejných súťaží a výberových konaní pri zachovaní pravidiel korektnej hospodárskej súťaže 

- rozšírenie certifikovanej technickej podpory pre produkty po území SR a ČR 

- odmeňovanie aktívnych partnerov benefitmi pri dosiahnutých obratoch predaja produktov a 

maintenance 

 

Pozastavenie/zrušenie účasti Partnera v Partnerskom programe : 

- porušenie dohodnutých zmluvných podmienok 

- neúčasť na pravidelných ročných preškoleniach 

- porušenie pravidiel korektnej hospodárskej súťaže  

- nedodržiavanie platobnej disciplíny 

- iné skutočnosti vedúce k reputačným škodám produktu alebo služieb zaradených v ISIT 

programe  

 

Partnerský kanál je otvorený pre všetkých záujemcov od 1.1.2022. Tešíme sa na spoluprácu. 

Team ISIT Slovakia s.r.o. a ISIT SOFTWARE CZ s.r.o.    
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