
 

 

 Üdvözöljük átalakított PartnerDirect portálunkon!  
Örömmel bocsátunk közre néhány olyan továbbfejlesztett funkciót, amelyet az Önök visszajelzései 
alapján készítettünk.  
Partnereink véleménye segít abban, hogy prioritásaikat figyelembe vegyük a PartnerDirect portál 
tökéletesítésével kapcsolatos üzleti döntéseinkben.  
 
1. kérdés: Mi változott a PartnerDirect portálon? Milyen előnyöm származik az átalakításból?  
Az átalakított PartnerDirect portálnak továbbfejlesztettük a kezelőfelületét: magától értetődőbb és 
hatékonyabb lett, a navigáció is egyszerűsödött. A továbbfejlesztett elemeket szakaszosan vezetjük be. 
A mostani bevezetéstől kezdve a Dell termékeivel kapcsolatos multimédiás anyagok bejelentkezés 
nélkül érhetők el a PartnerDirect portálon. Mostantól hozzáférhet minden, a Dell által az Ön régiójában 
forgalmazott termékekkel kapcsolatos tartalomhoz (műszaki specifikációhoz, videókhoz, képekhez, 
jellemzőkhöz, egyéb kapcsolódó termékdokumentumhoz és fontos partneri forráshoz).  
Ha más információkat szeretne elérni a Dell megoldásaival, szoftvereivel és szolgáltatásaival, partneri 

eszközeivel, az engedményekkel és az ösztönzéssel, a képzésekkel és a kompetenciákkal, illetve 

fiókjának beállításaival kapcsolatban, akkor válassza a <Bejelentkezés a PartnerDirect portálra> 

lehetőséget. Ekkor a rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be Dell hitelesítő adataival. Bejelentkezése 

után a rendszer ellenőrzi a profilját és az engedélyeit. Ezután megtekintheti a kért forrást. 

 



 
 
 2. kérdés: Megváltozott a PartnerDirect URL-címe vagy bejelentkezés módja?  
Nem, az eddigi felhasználónevével és jelszavával jelentkezhet be a portálra.  
3. kérdés: Hogyan lehet elérni egy olyan dokumentumot, oldalt vagy eszközt, amely zároltként van 
megjelölve?  
Ha rákattint egy zárolt dokumentumra, egy üzenet felszólítja, hogy jelentkezzen be a PartnerDirect 
portálra az információk eléréséhez. A bejelentkezés után automatikusan a zárolt tartalomhoz jut.  
 
4. kérdés: Mi történik, ha egy partner rákattint valamilyen zárolt tartalomra, de nincsenek 
PartnerDirect hitelesítő adatai?  
Ha rákattint egy zárolt dokumentumra, egy üzenet felszólítja, hogy jelentkezzen be a PartnerDirect 
portálra az információk eléréséhez. Azok a felhasználók, akik egyelőre nem tagok, további 
tájékoztatást kapnak a PartnerDirect programról, mellette a programra való regisztrációt lehetővé tevő 
hivatkozásokkal.  
5. kérdés: Hol találhatók információk a Lehetőség modulról és más eszközökről?  
A Lehetőség modulról és az egyéb eszközökről a PartnerDirect portál hitelesítés utáni kezdőlapján talál 

tájékoztatást. A hitelesítés utáni kezdőlapot bejelentkezés után érheti el. 


