
Uproszczony	  skrypt	  rozmowy	  z	  nowym	  partnerem	  w	  sprawie	  NComputing	  
	  

Tematy	  rozmowy:	  
	  
-‐	  Czy	  Pana	  firma	  sprzedaje	  komputery	  stacjonarne?	  Jeżeli	  tak,	  to	  się	  świetnie	  składa,	  bo	  
mam	  dla	  Pana	  rozwiązanie,	  które	  pozwoli	  Panu	  sprzedawać	  więcej,	  taniej	  a	  przy	  tym	  
lepiej	  zarabiać	  i	  nie	  konkurować	  z	  allegrowymi	  dostawcami	  na	  3%	  
	  
-‐	  Myśli	  Pan,	  że	  terminale	  nie	  są	  dla	  Pana	  klientów?	  To	  błąd.	  Terminale	  sprawdzają	  się	  
świetnie	  w	  każdej	  branży.	  Mamy	  w	  Polsce	  wdrożenia	  w:	  
-‐	  szkołach,	  (kompletna	  pracownia	  komputerowa	  na	  20	  stanowisk	  za	  25	  tyś	  zł)	  
-‐	  urzędach,	  	  
-‐	  małych	  firmach	  np.	  księgowych,	  	  
-‐	  w	  szpitalach	  i	  przychodniach,	  	  
-‐	  na	  uczelniach	  wyższych	  (w	  pracowniach	  oraz	  w	  administracji)	  
-‐	  bibliotekach	  i	  czytelniach	  (np.	  w	  ramach	  programu	  rządowego	  komputer	  w	  bibliotece)	  
Rozwiązanie	  terminalowe	  jest	  tak	  elastyczne,	  że	  wpisuję	  się	  w	  każdą	  działalność.	  
	  
-‐	  Nie	  zna	  się	  Pan	  na	  wirtualizacji?	  Nic	  nie	  szkodzi.	  Nasza	  oferta	  to	  nie	  tylko	  pudełka.	  
Jesteśmy	  w	  stanie	  Panu	  przygotować	  gotową	  konfigurację,	  wraz	  z	  serwerem,	  
oprogramowaniem	  i	  konfiguracją.	  Tak	  działamy	  już	  z	  wieloma	  partnerami.	  Wtedy	  
wysyłamy	  na	  miejsce	  gotowy	  sprzęt,	  a	  Pana	  zadaniem	  jest	  jedynie	  podłączenie	  kabli	  i	  
rozstawienie	  stanowisk	  oraz	  wystawienie	  faktury	  do	  klienta.	  
	  
-‐	  Przeszkadzam	  Panu	  i	  myśli	  Pan,	  że	  terminale	  to	  przejściowa	  moda?	  Nie	  wiem	  czy	  
słyszał	  Pan	  o	  najnowszych	  statystykach	  IDC,	  wg	  których	  Polska	  jest	  najszybciej	  
rosnącym	  rynkiem	  dla	  rozwiązań	  wirtualizacji	  w	  Europie.	  Jednocześnie	  spada	  sprzedaż	  
komputerów	  stacjonarnych.	  
	  
-‐	  Zainteresowałem	  Pana?	  To	  świetnie,	  opowiem	  Panu	  dlaczego	  terminale	  są	  takie	  fajne	  
zarówno	  dla	  Pana	  jak	  i	  Pana	  klientów:	  
	  
	   -‐	  terminale	  zużywają	  jedynie	  5	  Watt	  mocy,	  a	  standardowy	  komputer	  około	  300.	  
W	  ciągu	  roku,	  na	  jednym	  stanowisku	  np.	  szkoła,	  może	  zaoszczędzić	  350	  złotych	  na	  
samym	  rachunku	  za	  prąd.	  
	   -‐	  terminalami	  zarządza	  się	  centralnie,	  z	  jednego	  miejsca,	  wszystkie	  aktualizacje,	  
zmiany	  konfiguracji,	  dogrywanie	  oprogramowania	  robimy	  tylko	  raz	  a	  skutek	  widoczny	  
jest	  na	  wszystkich	  stanowiskach	  w	  jednej	  chwili	  
	   -‐	  gdy	  użytkownik	  coś	  namiesza	  w	  ustawieniach	  swojego	  pulpitu,	  zainstaluje	  jakąś	  
niepożądaną	  aplikację	  to	  jednym	  kliknięciem,	  możemy	  przywrócić	  jego	  standardowy	  
profil	  ze	  wszystkimi	  ustawieniami	  
	  
	  
-‐	  Przekonałem	  Pana?	  W	  takim	  razie	  zapraszam	  do	  zarejestrowania	  się	  jako	  partner	  oraz	  
przetestowania	  terminala.	  Mogę	  go	  Panu	  nieodpłatnie	  wypożyczyć,	  ale	  mogę	  również	  
zaoferować	  Panu	  kupno	  terminala	  z	  50%	  rabatem	  NFR,	  tak	  aby	  mógł	  go	  Pan	  mieć	  na	  
stałe	  u	  siebie	  i	  prezentować	  klientom.	  
	  
	  


