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Hos Dropbox, tror vi på å levere storartede produkter som forenkler måten mennesker samarbeider på og vi setter pris 
på partnere som deler vår visjon. Dropbox videreselgerprogrammet ("Programmet") er utformet for å levere opplæring, 
systemer og verktøy som er nødvendige for partnere for å presentere og støtte Dropbox hos sine kunder.

Programveiledning
Dropbox-programveiledning for videreselgere ("Programveiledningen") viser i detalj hvordan partnere er kvalifisert til å 
delta i Dropbox-videreselgerprogrammet. Termene i programveiledningen kommer i tillegg til, og er innlemmet i termene 
for videreselgeravtalen ("Avtalen") inngått mellom partene. I det tilfellet der enkelte termer i programveiledningen 
kommer i konflikt med termer i avtalen, inkludert enhver tilføyelse dertil, vil termene i denne programveiledningen 
kontrollere omfanget av en slik konflikt med mindre annet uttrykkelig er oppgitt.

Distributører og land
Partnere kan bare markedsføre, fremme og videreselge tjenesten i de landene der en distributør er autorisert, Se listen 
over distributører og land. 

Programoversikt

https://assets.dropbox.com/documents/nb-no/reseller/distributors-and-countries.pdf


Deltakelse i Dropbox-videreselgerprogram.

1. Gå til www.dropbox.com/reseller 

2. Fullfør søknaden og godta videreselgeravtalen

3. Motta bekreftelsen om at din søknad er blitt godkjent

4. Bruk din videreselger-ID for å kjøpe lisenser for videresalg fra en autorisert distributør 

5. Ta online-opplæring (registrer deg på med kode: Dropbox) 

6. Be om alle nye interne brukslisenser (IUL-er) 

7. Videreselg Dropbox til kunder

https://www.dropbox.com/reseller
https://assets.dropbox.com/documents/nb-no/reseller/distributors-and-countries.pdf
https://dropboxpartners.litmos.com/self-signup/
https://dropbox.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6P440G5bCTcQImN


Programmedlemskap 

Dropbox fastsetter medlemskapsnivået for en partner ved å investere i opplæring og salg. Høyere nivå for engasjement 
og ytelse kvalifiserer partnere for et avansert nivå for medlemskap. Programmet viser tre nivåer for medlemskap: 
Registrert, utvalgt og elite 

I tillegg kan partnere bli sertifisert som Dropbox utvalgt servicepartner eller en Dropbox eliteservicepartner

Kvalifikasjonskriterier
Etter å ha blitt med i programmet er partnere bare kvalifisert for programfordeler etter at de har klart programkravene 
inkludert de på neste side og noen andre krav som så måtte være aktuelle. 

Evalueringsperiode
Dropbox vil evaluere programdeltagerne årlig for å sikre at de fortsatt innfrir kravene for sine spesifikke nivåer i 
programmet. Hvis Dropbox fastslår at en partner ikke innfrir kravene for sine nivåer kan Dropbox overføre partneren ut av 
det spesifikke nivået eller ut fra hele programmet. I det siste tilfellet vil alle programfordeler opphøre øyeblikkelig. 



Dropbox fordeler i videreselgerprogram Registrert Utvalgt Elite

Tilgang til Dropbox Partner-portalen (når tilgjengelig) Ja Ja Ja

Støtte for videreselgere med invitasjon til kunde Ja Ja Ja

Markedsføringsmaterialer Generelt Generelt Tilpasset

Opplæring På Internett På Internett På Internett/personlig

Dropbox Business intern bruk av lisenser (IUL-er)* 5 lisenser* Opp til 20 lisenser* (1 team) Opp til 50 lisenser* (1 team)

Dropbox Business demolisenser* (gratis, årlig) og demopakke. - Opp til 10 lisenser* (2 team maks.)
Opp til 20 lisenser* (4 team 

maks.)

Dropbox Business IUL-rabatt* -

40 % rabatt fra listeprisen på Dropbox; 

>100 lisenser betinget av godkjenning 

fra Dropbox*

50% rabatt fra Dropbox-

listepris; >200 lisenser 

underlagt Dropbox-

godkjenning*

Partnerkatalog–plassering etter medlemskap (når tilgjengelig) - Velg plassering Eliteplassering

Administrator av partnerkonto (PAM, Partner Account Manager) -
Støtte kan være tilgjengelig via 

distributør

Dropbox (PAM, Partner 

Account Manager) kvalifisert

Løsningsarkitekt - Tilgang til referansebibliotek Tilgjengelig

Salgslead - - Kvalifisert

*Se IUL og demolisens flere vilkår og betingelser

Dropbox' krav til videreselgerprogrammet Registrert Utvalgt Elite

Programinnrullering Krav Krav Krav

Nivå 1-kunder støtter vedtak (for å vedlikeholde nivåstatus) >97% >97% >97%

Årlig medarbeideropplæring - 5 medarbeidere 10 medarbeidere

Årlig netto nye kunder (enheter som ikke er filialer) kontoer med aktiverte lisenser - 5 kunder 20 kunder

Godkjente kundereferanser hvert år* - 2 referanser* 5 referanser*

Godkjent felles forretningsplan - - Krav

*Se kundereferanser innleveringsformular

https://assets.dropbox.com/documents/nb-no/reseller/iul-demo-license-addtional-terms-conditions.pdf
https://dropbox.az1.qualtrics.com/jfe1/form/SV_bww5nwGsRAdR1at


Dropbox kan kreve at partnere fullfører en viss opplæring og at partnere vil samarbeide med Dropbox for å sikre at 
deres personale gjør dette på partnerens bekostning. Dropbox vil levere til fornuftige priser for opplæringsbehov med 
foregående merknad til partner, enten via partnerportal eller e-post. For å kvalifisere for Utvalgt- eller Elite-nivåene, 
kreves opplæring i Dropbox-funksjonsoppgraderinger. Ytterligere opplæringsressurser kan være tilgjengelig fra Dopbox 
eller autorisert distributør. En partner kan oppfylle opplæringskrav ved å ha et enkelt komplett fleropplæringsløp.

Opplæring

Læringsvei Beskrivelse Tiltenkt publikum

Videreselger Nødvendig opplæring for vellykket videresalg av Dropbox. Kundeansvarlige and salgsrepresentanter

Teknisk
Teknisk opplæring av salgsstøtte for langsiktige eller pågående 

engasjementer
Løsningsarkitekter

Service
Dybdeopplæring for komplekse utrullinger Opplæringen har en online 

forutsetning etterfulgt av et praktikum lokalt
Profesjonelle tjenester

Kundestøtte Nivå-1-støtteopplæring for å hjelpe brukere til å komme raskt tilbake i arbeid. Kundeerfaring og kundestøtte

Markedsføring Måter å gjøre kunder spente over Dropbox Behovsgenereringsteam

I tillegg til å videreselge lisenser, kan partnere utvide sin virksomhet ved å bli sertifisert og selge flere foretakstjenester. 
Mens Dropbox er lett å rulle ut og bruke, kan kundens avkastning økes ved å trekke på ekspertise i datamigrering, 
implementering & utrulling, produktiviteten til personalet, og tilpasset løsningsutvikling og arbeidsflyttransformasjon. 
Ved fullføringen av kravene til tjenestesertifisering, vil partnere motta anvendelige tjenestesertifiseringsfordeler, og 
utmerkelser.

Tjenestesertifisering



Fordeler ved Dropbox tjenestesertifisering Utvalgt Elite

Gratis personlig opplæring i regionskontorene til Dropbox Ja Ja

Foretakstjenesteleads - Kvalifisert

Underleveranser fra Dropbox - Kvalifisert

Salgs- & leveringsstøtte E-post & telefon E-post, telefon & personlig

Dropbox Business intern bruk av lisenser (IUL-er)* Opp til 20 lisenser* (1 team) Opp til 50 lisenser* (1 team)

Dropbox Business demolisenser* (gratis, årlig) og demopakke. Opp til 10 lisenser* (2 team maks.) Opp til 20 lisenser* (4 team maks.)

Dropbox Business IUL-rabatt*

40 % rabatt fra listeprisen på 

Dropbox; >100 lisenser betinget av 

godkjenning fra Dropbox*

50% rabatt fra Dropbox-listepris; 

>200 lisenser underlagt Dropbox-

godkjenning*

Produktoppdateringer Halvårlig Kvartalsvis

Utmerkelse- & akkrediteringssertifisering Ja Ja

Partnerkatalog–plassering etter medlemskap (når tilgjengelig) Velg plassering av tjenestepartner Plassering av elitetjenestepartner 

Markedsføringsmaterialer Generelt Tilpasset

Tilgang til ressursbibliotek for servicepartner Ja Ja

Dropbox tjenestesertifiseringskrav Utvalgt Elite

Registrering i videreselgerprogram Krav Krav

Foretakstjenesteeutvidelser Krav Krav

Godkjent felles forretningsplan - Krav

Online opplæring for videreselger & tjenester Forutsetning for lokalt Forutsetning for lokalt 

Opplæring i foretakstjenester hos Dropbox 2 medarbeidere 4 medarbeidere

Lever nye foretakstjenesteprosjekter 4 10

Godkjente foretakstjenester prosjektkundereferanser 2 referanser 5 referanser

*Se IUL og demolisens flere vilkår og betingelser

*Se kundereferanser innleveringsformular

https://assets.dropbox.com/documents/nb-no/reseller/iul-demo-license-addtional-terms-conditions.pdf
https://dropbox.az1.qualtrics.com/jfe1/form/SV_bww5nwGsRAdR1at


Partnere vil være ansvarlige for å levere profesjonell og grundig kundestøtte, som fremsatt under. Dropbox kan etter 
eget forgodtbefinnende levere kundestøtte direkte eller henvise kunder til partner for en løsning. Dropbox kan tilby å 
modifiserer visse vilkår satt frem under med hensyn på støtte, og alle spesielle vilkår vil avtales skriftlig av Dropbox og 
partneren.

Hvis partneren blir klar over et nivå-2- eller nivå-3-problem som ikke kan løses med assistanse av distributøren, vil 
partneren levere en merknad om problemet til Dropbox innenfor tidsrammene satt frem under.

Hvis kunden eller partneren rapporterer en hendelse som krever nivå-2- eller nivå-3-støtte ved rapportering av hendelsen 
(via telefon, e-post eller web), vil hendelsen bli tilordnet et unikt støtte-ID-nummer av Dropbox.

Tidsrammene under er anvendelige for partnere med (1) en markedsplass med pålogging-som-bruker funksjonalitet, OG 
(2) et team som har aktivert videreselgerstøtte. Partnere som ikke innfrir disse to kravene forventes å levere nivå-1-støtte 
satt frem under, og som etter å ha fått assistanse fra sin distributør via en eskalering, råder sluttbrukeren til å logge seg 
på sin Dropbox Business administrasjonskonsoll og eskalere til Dropbox direkte via dropbox.com/team/admin/help.

Kundestøtte

Nivå Beskrivelse Ansvar

1

Denne tjenesten er ikke berørt. Nivå-1-støtte forespurt av kunden inkluderer: (1) Forespørsler relatert 

til levering eller aktivering av sluttbrukerkontoer; (2) Forespørsler om generell informasjon relatert 

til tjenesten (f. eks., grunnleggende hvordan-veilede, feilsøking via hjelpesenter); (3) Betaling og 

faktureringsanmodninger.

Partner løser Dropbox kundeproblem innen en (1) forretningsdag 

(standard og avansert) eller eskalerer til Dropbox innen en (1) time 

(foretak).

2
Tjenesten er berørt av et problem som påvirker administrasjonen, en ikke-kritisk operasjon, eller 

sekundære funksjoner, eller et nivå-3-problem der en midlertid løsning er levert fra Dropbox.

Partner bruker alle løsningsmetoder med assistanse av distributøren og 

partner eskalerer til Dropbox innen en (1) forretningsdag (standard og 

avansert) eller eskalerer til Dropbox innen en (1) time (foretak).

3 Tjenesten er berørt av et problem som forhindrer operasjon av kritisk dokumenterte funksjoner.

Partner bruker alle løsningsmetoder med assistanse av distributøren 

og videreselger eskalerer til Dropbox innen fire (4) timer (standard og 

avansert) eller eskalerer til Dropbox innen en (1) time (foretak). 

https://www.dropbox.com/team/admin/help


Kvalifiserte tjenester
Dette programmet med dets tilhørende krav og fordeler, kan anvendes på alle 

Dropbox-tjenester som Dropbox gjør tilgjengelige for distributører for videresalg 

under programmet. 

Abonnementsvilkår
Standard initial abonnementsperiode vil være nøyaktig 12 måneder. Dropbox 

kan tilby forskjellige abonnementsperioder etter eget skjønn. Det initiale 

perioden for alle sluttbrukerkontoer gitt til et team vil være forholdsmessige for 

å være konsistente med den initiale perioden for forhåndsdefinerte kontoer for 

dette teamet. Ved fornyelse vil de opprinnelige tilleggskontoene bli fornyet til 

samme fornyelsesperiode som det initiale abonnementet.

Retningslinjer for branding for Dropbox-partnere
Referer til retningslinjene for merkevarebygging for partnere som tillegg av 

retningslinjer som gjelder for programmet. 

Partnerportal
Partnerportal er online-grensesnittet som kan gjøres tilgjengelig av Dropbox 

til partner og kan inkludere funksjonalitet via hvilken partene utveksler 

informasjon. Partneren kan bli gitt tilgang til partnerportalen i løpet av 

avtaleperioden ene og alene med formål om å yte under avtalen, underlagt 

vilkårene i avtalen, den aksepterte brukerpolicy funnet på dropbox.com/

acceptable_use, og andre anvendelige handlingsregler, vilkår og betingelser som 

Dropbox kan publisere fra tid til annen.

Flere vilkår

Oppdateringer av programveiledning
Denne programveiledningen kan oppdateres periodisk, og Dropbox vil foreta 

slike oppdateringer for gjennomsyn av videreselger. Partnere skulle periodisk 

gjennomgå programveiledningen i løpet av deres deltagelse i programmet for å 

sikre konformitet med alle oppdateringer.

Minimumskrav
Ved deltagelse i programmet erkjenner hver partner og er enig i at å mislykkes 

i å møte minimumskrav i løpet av programmet og/eller bruk av uetisk 

forretningspraksis kan resultere i at Dropbox avslutter partnerens deltagelse i 

programmet.

Virkning av programveiledning
Unntatt som uttrykkelig modifisert av denne programveiledningen vil avtalen 

inkludert alle tillegg stå ved lag og ha full effekt. 

Definisjoner
Vilkår med store bokstaver brukt i programveiledningen men ikke definert annet 

sted, har den betydning som er gitt dem i avtalen. 

https://assets.dropbox.com/documents/nb-no/reseller/branding-guidelines.pdf
https://www.dropbox.com/acceptable_use
https://www.dropbox.com/acceptable_use

