Excel Partnerprogramma - Internationaal
Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end
infrastructuuroplossingen - ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd zonder compromissen.
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Introductie Excel
Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end infrastructuuroplossingen - ontworpen,
gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.
Excel wordt geleid door een team van industriële experts die de nieuwste innovatie- en fabricagemogelijkheden
implementeren zodat industriestandaarden voor kwaliteit, prestatie, technische naleving en installatiegemak worden
overtroffen.
Met de nadruk op compatibiliteit en het voldoen aan de
normeringen ‘van kabel tot serverkast’, betrouwbaarheid en
productbeschikbaarheid is Excel de complete vertrouwde
oplossing. Sinds het merk in 1997 in het Verenigd Koninkrijk
gelanceerd werd, heeft Excel een enorme groei doorgemaakt
en wordt momenteel in meer dan 70 landen in de hele EMEA
verkocht. Excel heeft kantoren in Birmingham, St Neots en Londen
in het Verenigd Koninkrijk en in Dubai in de Verenigde Arabische
Emiraten.

Excel is de
complete vertrouwde
oplossing

De razendsnelle opkomst van het merk geeft aan dat er in het hele EMEA-gebied een groeiende vraag is naar een
betrouwbaar gestructureerd bekabelings- en racksysteem dat aan de normen voldoet en makkelijk leverbaar is. Excel levert
deze combinatie vanwege een groeiend aantal distributeurs en systeemintegrators in de hele regio, die er samen voor zorgen
dat het merk een vanzelfsprekende keuze is geworden. Onze focus is gericht op systeemprestatie, onafhankelijke controle en
25 jaar garantie op product en toepassing, mits geïnstalleerd door een erkend Excel-partner.

De Excel oplossing

Excel Garantieprogramma

Excel levert één van de meest uitgebreide assortimenten in
de markt van passieve bekabelingsproducten ontworpen
voor data centers, utiliteit, campussen en productieomgevingen, wat bestaat uit:

l 25 jaar standaard product- en
toepassingsgarantie op alle
installaties die zijn afgewerkt door
een erkend Excel-partner.

Excel merkwaarden

l Categorie 5e U/UTP en F/UTP

l Bewezen: producten voldoen aan normen, met onafhankelijke tests van
keuringsinstanties zoals Delta en 3P.

l Categorie 6A F/FTP, U/FTP en U/UTP

l Deze uitgebreide garantie biedt
ondersteuning en gemoedsrust
van kasten tot koper-, glasvezel- en
telefoonbekabelingssystemen.

l Geaccepteerd: talloze referentieprojecten in de hele EMEA.

l Multi- en SingleMode glasvezelsystemen

l Compatible: een end-to-end systeem, ondersteund door één bedrijf met één garantie,
wat zorgt voor ondersteuning en gemoedsrust van kasten tot koper-, glasvezel- en
telefoonbekabelingssystemen.

l MTP High Density voorgemonteerde glasvezelsystemen

l Flexibel: van Categorie 3 tot Categorie 7A koperbekabeling en glasvezelsystemen van
conventionele MultiMode OM1 tot OM4 en SingleMode OS2, tot voorgemonteerde
High Density MTP en bijzonder flexibele Blown Fibre systemen, kasten en intelligente
Power Distribution Units.
l Betrouwbaar: partnerprogramma in de hele EMEA, 25 jaar garantieprogramma,
volledige technische ondersteuning, 15-jaar plus product ontwikkelingsprogramma,
standaard onafhankelijke keuring op alle belangrijke oplossingen.

l Categorie 6 U/UTP en F/UTP

l Categorie 7A S/FTP

l Excelerator voorgemonteerde glasvezel
l Blown Fiber glasvezelsystemen
l Spraak/telefoonbekabeling en accessoires
l Environ wand- en vloerstaande netwerkkasten

l Environ Open Frames
l Intelligente en standaard Power Distribution Units

l Leverbaarheid: voorraad via Excel Distribution Partners in de hele EMEA voor snelle
levering.

CAT6

CAT6A

FIBRE

l Uitgegeven volgens de huidige gepubliceerde ISO en
EIA/TIA-standaarden.
l Bandbreedtegarantie. Bijvoorbeeld Category 6A garanties
verzekeren ondersteuning van alle toepassingen, huidige
en toekomstige, die functioneren tot 500MHz.
l De verwerking van garantie-aanvragen gebeurt
doorgaans binnen 5 werkdagen.

l Environ vloerstaande serverkasten

CAT5e

l Garantie op de link is standaard. Garantie van het kanaal
kan afgegeven worden bij gebruik van Excel patchkabels
en vooraf overleg met ons team van technische
ondersteuning.

VOICE

De 25 jaar garantie op producten en toepassingen is
alleen van toepassing als de systemen zijn ontworpen,
geïnstalleerd en getest door Excel-partners met een geldig
trainingscertificaat. Garanties worden alleen verstrekt na
een audit van de testdata en, indien het technische team
van Excel dit nodig acht, een audit van het project. In alle
gevallen moet 100% van de verbindingen worden getest.
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Excel Erkende Partners
Het Excel Partnerprogramma biedt twee erkenningsniveaus,

Partner voordelen

Excel Cabling Partner (ECP) – Deze organisaties zijn ervaren leveranciers op het gebied van ontwerp, installatie
en testen voor het complete assortiment van Excel passief koper en conventionele, voorgemonteerde en High
Density MTP glasvezeloplossingen.
Excel Distribution Partner (EDP) – Deze organisaties functioneren als lokale centra voor ondersteuning en
service van de Excel-partners in hun gebieden. Ze bieden verkoop- en technische ondersteuning en hebben de
belangrijkste productlijnen voorradig om snel en efficiënt aan de vraag te kunnen voldoen.

Een eerste vereiste voor de partnerstatus is training. Een
online training dient gevolgd te worden, waarna middels
een examen zowel de kennis van het Excel-systeem wordt
gecontroleerd, maar ook of een systeem wordt ontworpen,
geïnstalleerd en getest volgens de Excel richtlijnen,
praktijkvoorbeelden en bovenal volgens de normeringen.
De technische online training dient elke twee jaar opnieuw
gevolgd te worden om te garanderen dat technici volledig
op de hoogte zijn van het Excel-systeem.

Als eenmaal de partnerstatus is toegekend, kunnen ECP’s
de uitgebreide 25 jaar garantie voor koper-, glasvezel- en
spraakinstallaties en Environ-kasten verlenen mits dit
onderdeel is van een complete Excel-oplossing.

Excel Cabling
Partner (ECP)

Excel Distribution
Partner (EDP)

Toegang tot de partner pagina van de Excel corporate website

X

X

Toegang tot de Excel Encyclopedie

X

X

Technische ondersteuning per telefoon en email voor- en na verkoop

X

X

Hulp bij aanbestedingen

X

Gratis Excel-gemerkte documentatie online beschikbaar

X

X

Gratis gedrukte Excel bedrijfsbrochures

X

X

Toegang tot Excel demoruimtes in Birmingham, Londen en Dubai

X

X

Projectregistratieprogramma

X

X

25 jaar garantieprogramma voor product en toepassing *

X

Garantiecertificaat uitgegeven binnen 5 werkdagen **
Marketingfonds

X
op aanvraag

op aanvraag

Excel Cabling
Partner (ECP)

Excel Distribution
Partner (EDP)

X

X

op aanvraag

op aanvraag

*		 Zie de Excel garantievoorwaarden voor meer informatie
** 		 Onder voorbehoud dat de garantie-aanvraag voldoet aan de gepubliceerd voorwaarden

Deze brochure geeft uitleg over de kenmerken en voordelen
voor deelnemers aan het partnerprogramma en de
verplichtingen waaraan moet worden voldaan om een
bepaald niveau van partnererkenning te bereiken en te
behouden.
In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische
Emiraten wordt Excel exclusief gedistribueerd door de
Mayflex Group. Op andere plaatsen in de EMEA zijn Excel
Distribution Partners strategisch gevestigd.

Partner verplichtingen

Volledig invullen van Excel Partner aanvraagformulier
Verplichting van jaarlijkse omzet (januari t/m december)
Opstellen van 12 maands business plan, per kwartaal te herzien

*

X

Afronden van Online Certification Training (min 2 engineers) *

X

Behoud van gekwalificeerde Excel engineers met 2-jaarlijkse online certificering *

X

Behoud van overeengekomen voorraadniveaus

X

Toestaan van Excel personeel tot verkoop- en marketingpersoneel

X

Promoten van Excel-merk door verkopers, bedrijfswebsite en marketingactiviteiten

X

Technici die de training succesvol afronden worden beloond met de 6 BICSI Cec’s richting RCDD, RITP & ITS titel.
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Excel Partnerpagina
Erkend Excel Partners kunnen gebruik
maken van de Partnerpagina van de
corporate Excel website en toegang
krijgen tot de volgende informatie:

Partner Certificaat
Eenmaal erkend sturen we u een Excel Partnercertificaat toe dat u zichtbaar kunt
maken in uw kantoor. Indien u ooit een extra kopie van dit certificaat nodig heeft,
dan kunt u dit downloaden bij ‘Mijn details’ op de Partnerpagina.

Excel Accreditat
ion

Certificate

EXAMPLE
has successfully

completed

the
Excel Partner Accr
editation Course

and are now an
accredited Excel
Cabling Partner
and authorised
to provide a 25
year product
and application
warranty.
Excel Registratio

n No.: XL- 000000

Garantieprogramma
Excel Partners kunnen een Excel
installatie registreren voor garantie.
Indien de aanvraag succesvol is, wordt
een garantiecertificaat binnen 5
werkdagen verstuurd.

Documentatie met bedrijfslogo
Alle Excel documentatie, inclusief
productspecificatiebladen, brochures en
eindgebruikersgerichte informatie, kan
gepersonaliseerd worden met het logo
en de adresgegevens van Excel Partners.
De partner hoeft alleen het bedrijfslogo
en de adresgegevens te uploaden
en iedere PDF is automatisch
gepersonaliseerd met hun gegevens.

00

Signed on behal

f of Excel:

Date:

Hoe wordt u een Excel Partner?
Om Excel Partner te worden vult u het online aanvraagformulier in op:
https://www.excel-networking.com/become-partner
Controleer of u alle gevraagde details heeft verstrekt.
Zodra uw afgeronde formulier ontvangen is wordt dit door ons team beoordeeld. Als uw
aanvraag succesvol is dan dienen minstens twee technici de online training af te ronden.
De kosten hiervan zijn op aanvraag. Volledige informatie wordt u op een bepaald moment
toegestuurd.

Excel Systeem omvat

Environ Racks & Open Frames

Europees Hoofdkantoor
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Engeland

Hoofdkantoor Midden-Oosten en Afrika
Office 22A/B
AU (Gold) Tower
Cluster I
Jumeirah Lake Towers (JLT)
Dubai
Verenigde Arabisch Emiraten
Postbus 293695

T: +44 (0)121 326 7557
E: sales@excel-networking.com

T: +971 4 421 4352
E: mesales@mayflex.com

Certificate No. FS 547274

Certificate No. EMS 542863
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