SERVIÇOS MOTOTRBO

™

AUMENTE A RECEITA DE SEUS
SERVIÇOS RECORRENTES

Sabemos que o crescimento dos serviços é essencial para o sucesso da sua empresa. Para um parceiro,
a rentabilidade é impulsionada pelos serviços; os serviços recorrentes são os que mantêm a empresa em
funcionamento.
Os serviços recorrentes não são fáceis de gerar e, no atual modelo baseado em “quebra/reparo”, a oportunidade
para esses serviços parece cada vez mais remota. Por isso, sugerimos explorar uma alternativa focalizada
em software para aumentar em até 3 vezes os seus serviços recorrentes.

HOJE

AMANHÃ

Modelo focalizado
em “quebra/reparo” de hardware
Baixa receita de serviços recorrentes
Receita anual de 1 vez

Modelo focalizado em software
Maior receita de serviços recorrentes
Receita anual até 3 vezes superior

FOCALIZE-SE NO SOFTWARE E AUMENTE OS SEUS SERVIÇOS
Os recursos de software MOTOTRBO otimizam as comunicações de voz e permitem adicionar valor além da voz. As versões de software
de MOTOTRBO proporcionam maior capacidade, segurança e confiabilidade para os sistemas comprovados que oferecem confiáveis
comunicações claras e instantâneas com inteligência adicional. Então, ao pôr o foco no software, você poderá aproveitar ao máximo o
potencial do investimento feito pelos seus clientes. Você facilitará o caminho deles para o futuro com os seus serviços especializados.
Para a Motorola Solutions e os nossos Parceiros, os serviços são um verdadeiro facilitador para diversificar a nossa função perante os
nossos clientes de maneira relevante e, juntos, incrementar os nossos negócios.

PROPOSTA DE VALOR PARA PARCEIROS | SERVIÇOS MOTOTRBO

PASSO 1 FOCALIZE-SE NO SOFTWARE
O valor do software MOTOTRBO aumenta com cada nova versão,
proporcionando aos clientes maior capacidade, segurança e
confiabilidade. MOTOTRBO oferece mais de 50 recursos de
software padrão.

PASSO 2

VALOR

PRÓXIMOS PASSOS PARA AUMENTAR A SUA
RECEITA DE SERVIÇOS
SOFTWARE
Recursos novos = capacidade
Patches = confiabilidade e segurança

R2.6

HARDWARE

TEMPO

APROVEITE OS NOVOS PACOTES DE SERVIÇOS MOTOTRBO

Além de suporte para hardware e software, os clientes têm a
opção de atualizar seus serviços para um pacote de cobertura
total em seus dispositivos.

PASSO 3

R2.8

PACOTES DE SERVIÇOS MOTOTRBO
Atualização para cobertura total
Manutenção e atualizações de software
Reparo de hardware

VENDA OS SEUS SERVIÇOS E MAXIMIZE
O VALOR DO SOFTWARE MOTOTRBO

Com os seus serviços especializados ajude os seus clientes a descobrir o valor do software MOTOTRBO.
Os seus serviços de reprogramação de rádio permitirão proporcionar aos seus clientes novos recursos de
software. E as atualizações de software anuais reduzirão os riscos e otimizarão o desempenho.
Você também poderia incluir manutenção preventiva como parte do seu pacote de assistência total.
HOJE

“O mais importante é a voz”
“Se não estiver quebrado, não repara”

SEU CLIENTE FALA
VOCÊ CONTA COM UM MODELO
ENTÃO VOCÊ
SUAS OPORTUNIDADES DE
SERVIÇO SÃO

O QUE RESULTA EM
A SUA RECEITA DE SERVIÇOS
PODERIA SER

AMANHÃ

Focalizado em hardware

Focalizado em software

Faz com que o PTT funcione
Programa só uma vez
As atualizações de software não são comuns

Programação baseada em valor
Acompanha as atualizações de software

Logística de “quebra/reparo”

Reprogramação anual (10 minutos/assinante)
Atualizações periódicas de software (15 minutos/
assinante)
Manutenção preventiva (35 minutos/assinante)
Logística de “quebra/reparo”

Baixa diferenciação
Maior risco (vulnerabilidades)

Maior diferenciação
Menor risco e maior confiabilidade

1 vez a receita anual por assinante

Receita anual por assinante até 3 vezes superior
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