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Партнерство с Panduit. 
 
 

1. Щоб стати партнером Panduit, необхідно: 
1.1. Зареєструватись на порталі The Hub https://partners.panduit.com/?eid=register . 

1.2. Після підтвердження реєстрації зайти на портал, прочитати та підписати умови партнерської 

програми (Terms and Conditions). 

1.3. Прочитати інструкцію, ознайомитись з вимогами до партнерів та умовами отримання бонусів 

за підсумками роботи (Program Guidelines). 

 

2. Навчання: 
2.1. Вимоги щодо кількості сертифікованих співробітників висуваються у випадках: 

1. Необхідна сертифікація на змонтовану СКС (компанія обрала основну область 
компетенції «Монтаж» - Enterprise Structured Cabling Deployment). 

2. Необхідна сертифікація на запроектовану СКС (Enterprise Structured Cabling Design). 
2.2. Навчання співробітників з курсу «Монтаж» Enterprise Structured Cabling Deployment (раніше 

курс PCI): 
1. Адміністратор облікового запису реєструє співробітника на порталі. 
2. Співробітник отримує запрошення на портал, заходить та підписує згоду з умовами 

програми. 
3. Адміністратор записує співробітника на очне навчання (листом електронною поштою 

Сергію Сопову sergiy.sopov@panduit.com). Навчання платне, в 2019 році 4200 гривень. 
Тривалість – 1 робочий день. 

4. Panduit підтверджує факт навчання, через 1-2 робочих дня сертифікат співробітника 
доступний для скачування з порталу. 

5. Згодом співробітник проходить ре-сертифікацію онлайн раз на два роки. 
2.3. Навчання співробітників за курсом «Проектування» Enterprise Structured Cabling Design.  

1. Адміністратор облікового запису реєструє співробітника на порталі, якщо він не є 
зареєстрованим раніше. 

2. Співробітник отримує запрошення на портал, заходить та підписує згоду з умовами 
програми. 

3. Адміністратор записує співробітника на очне навчання (листом електронною поштою 
Сергію Сопову sergiy.sopov@panduit.com). Навчання платне. Тривалість – 1 робочий 
день. 

4. Panduit підтверджує факт навчання, через 1-2 робочих дня сертифікат співробітника 
доступний для скачування з порталу. 

5. Згодом співробітник проходить ре-сертифікацію онлайн раз на два роки. 
2.4. Онлайн курси на порталі The Hub здебільшого безкоштовні. 

 

3. Сертифікати: 
3.1. Зареєстровані партнери можуть отримати сертифікат, що підтверджує статус сертифікованого 

інсталятора, за умови наявності 2 (двох) співробітників, що пройшли навчання за курсом 
Enterprise Structured Cabling Deployment (раніше курс PCI). 

3.2. Сертифікат «Проектування» на компанію доступний тільки партнерам зі Срібним та Золотим 
статусом. 
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4. Листи авторизації: 
4.1. Всім партнерам за вимогою може бути надано листа авторизації із підтвердженням статусу та 

рівня кваліфікації для участі в тендері. 
4.2. Листи авторизації надаються для кожного тендеру окремо. 

 
5. Системна гарантія: 

5.1. Системна гарантія може бути оформлена тільки за наявності у компанії підтвердженої 
компетенції «Монтаж» - два співробітника (або 20% від загальної кількості технічного 
персоналу), що пройшли навчання за курсом Enterprise Structured Cabling Deployment (раніше 
курс PCI). 

5.2. Документи задля запиту гарантії завантажуються на портал до розділу Гарантія. 
 

6. Умови для підвищення статусу партнера до Срібного:  

6.1. Закупка протягом календарного року має перевищувати 50 тисяч доларів. 
6.2. Дані мають бути подані партнером на портал (Point of Sale data) після перевищення 

мінімального об’єму 50 тисяч доларів (до 31 грудня 2019 г.) 

6.3. Мають бути виконані вимоги до Срібного статусу щодо сертифікації співробітників. 
 

7. Допомога з партнерської програми: 
7.1. За будь-якими питаннями щодо партнерської програми звертайтеся до менеджера по роботі з 

партнерами Наталі Гончаренко (ru-ng@panduit.com). 
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