PLANO DE
REVENDA

A Empresa
Nascida em 2008 a ZettaBrasil é uma empresa que conquistou diversos prêmios em sua história. A empresa também é
pioneira em sistemas em nuvem.
Atuamos no Brasil inteiro, com know how em gestão de pequenas e médias empresas.
Produtos
Os sistemas SIGGMA e Dr Snoopy utilizam o conceito de SAAS (software como serviço). Isto possibilita monitoramento da
empresa à distância. Sistema independente de sistema operacional, pois é acessado via navegador.
Esta é uma característica que possibilita ao sistema menos necessidade de suporte técnico, garantindo maior rentabilidade à revenda.
Segmentos
Sistema SIGGMA:
* Materiais de Construção;
* AutoPeças;
* Distribuidoras/Atacadistas;
* Lojas de varejo;
* Pequenas e médias indústrias;
* Transportadoras.

Dr. Snoopy
* Pet Shops;
* Clínicas Veterinárias;
* Agropecuárias.
Zetta Mobile
* Vendedores autônomos;
* Distribuidoras/Atacadistas.

Condições Gerais
Para ser uma revenda ZettaBrasil, a empresa
deve ter CNPJ constituído e a cobrança da
prestação de serviços deve ser efetuada através
de emissão de NF.
A ZettaBrasil disponibiliza suporte full à revenda,
bem com treinamento.
O suporte ao cliente ﬁnal é responsabilidade da
revenda.

Responsabilidade da Revenda:
Consiste em responsabilidade da Revenda, realizar a venda e o suporte técnico/atendimento a seus clientes.
Para isto, deve passar por 2 treinamentos, sendo um treinamento comercial, para conhecer as funcionalidades do
produto e um treinamento técnico, para entender as dúvidas e atender as solicitações do cliente. A partir disso se
responsabiliza com o levantamento dos leads (salvo em casos onde o lead é captado através do marketing da empresa),
realiza a abordagem, passar orçamento e, em casos onde o cliente adquire a solução, a revenda se responsabiliza por
todo atendimento ao mesmo.
Remuneração:
A Revenda, por não ter vínculos, nem metas, não tem comissionamento, e sim, remuneração com base no atendimento,
ﬁcando assim deﬁnido:
* Licença, implantação e treinamento inicial: 100% onde a revenda se responsabiliza pela cobrança;
* Recorrência: 45% da mensalidade, onde a revenda emite uma nota ﬁscal de atendimento, com base nos
clientes adimplentes;

www.ze abrasil.com.br
www.siggma.com.br
www.drsnoopy.com
49 3366 1011
49 98813 5595
comercial@ze abrasil.com.br

