
 

 Bun venit la portalul PartnerDirect reproiectat!  
Avem plăcerea de a vă arăta câteva îmbunătăţiri pe care le-am făcut pe baza reacţiilor dvs.  
Părerile dvs. ne ajută să integrăm priorităţile dvs. în deciziile noastre de afaceri, pe măsură ce ne 
continuăm eforturile de a îmbunătăţi portalul PartnerDirect.  
 
Întrebarea 1. Ce s-a schimbat la portalul PartnerDirect? Cu ce mă avantajează?  
Portalul PartnerDirect reproiectat oferă o experienţă de utilizare mai bună, mai intuitivă şi mai eficientă, 
cu îmbunătăţiri de navigare. Îmbunătăţirile vor fi lansate în etape. La această lansare, puteţi accesa 
conţinutul digital bogat al secţiunii Produse Dell de pe portalul PartnerDirect fără să faceţi log in. Acum 
aveţi acces la conţinutul complet al secţiunii Produs, care include specificaţii tehnice, materiale video, 
vizualizări în 360 de grade şi caracteristici, documente legate de produs şi resurse cheie pentru 
parteneri pentru fiecare produs pe care compania Dell îl lansează în regiunea dvs.  
Pentru a accesa alte informaţii despre soluţiile, software-ul şi serviciile Dell, instrumentele pentru 

parteneri, stimulente şi reduceri, instruire şi competenţe şi setări pentru cont, selectaţi <Faceţi log in la 

PartnerDirect>. Vi se va cere să faceţi log in cu datele de identificare aferente contului dvs. Dell. După 

ce faceţi log in şi după ce vi se verifică profilul şi permisiunile, puteţi 

vizuali/PartnerDirect_Redesign_FAQza resursa. 

 
 
 Întrebarea 2. S-au schimbat datele de log in sau adresa URL pentru PartnerDirect?  



Nu. Puteţi face log in la portal utilizând numele de utilizator şi parola actuale.  
Întrebarea 3. Cum pot accesa un document, o pagină sau un instrument marcat ca fiind blocat?  
Dacă faceţi clic pe un document blocat, vi se va cere să faceţi log in la PartnerDirect pentru a accesa 
informaţia. După ce veţi face log in, veţi fi imediat direcţionat către conţinutul blocat.  
 
Întrebarea 4. În ce constă experienţa utilizatorului când un partener face clic pe conţinutul blocat şi 
nu are datele de log in la PartnerDirect?  
Dacă faceţi clic pe un document blocat, vi se va cere să faceţi log in la PartnerDirect pentru a accesa 
informaţia. Utilizatorii care nu sunt încă membri vor primi mai multe detalii despre programul 
PartnerDirect, precum şi linkuri pentru a se înregistra în program.  
Întrebarea 5. Unde pot găsi informaţii despre modulul Oportunitate şi despre alte instrumente?  
Găsiţi informaţii despre modulul Oportunitate şi despre alte instrumente pe pagina de pornire 

autentificată a portalului PartnerDirect. După ce faceţi log in, veţi avea acces la pagina autentificată. 


