
Programa VCSP (Veeam Cloud & Service Provider)

O que é o programa Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)

• Programa de parceria da Veeam destinado aos parceiros interessados em oferecer as soluções da Veeam  
no formato de serviços (subscription/OPEX)       
• Modelo de consumo de pontos - formato pay as you go (similar ao VCPP da VMware)   
• Possibilita o aluguel das licenças           
• Plano de pontos a ser contratado via Distribuidor         
• Pagamento mensal via Distribuidor 
       
Quem pode comercializar licenças Veeam CSP?

• Somente canais participantes do programa Veeam CSP podem comercializar as licenças no modo mensal. Mesmo 
o canal que já comercializa licenças perpétuas precisa aderir ao programa VCSP.  

              
 

Fiz a inscrição no programa Veeam CSP. E agora?

• Em 2 ou 3 dias você reberá um retorno da Veeam confirmando a inscrição. Tanto a Veeam como a SYNNEX Westcon 
podem fazer um onboarding no programa.

Ativação do Contrato

• Para ativar a parceria VCSP o canal pode fechar um contrato de compra NC, onde o parceiro pode reportar mesmo sem 
ter consumo no mês até um contrato de 100 mil pontos.       
A ativação do contrato tem validade de 12 meses          
 
Report Mensal

•  O report mensal é feito diretamente no portal da Veeam, através da ferramenta Pulse
•  O parceiro irá reportar de acordo com o seu consumo
•  Mesmo que o consumo seja 0, é preciso reportar
•  O parceiro precisa reportar no portal até o dia 5 de cada mês
•  O Gerente de Contas SYNNEX Westcon é o responsável pela cobrança do reporte junto ao canal 
               
  Como subir a proposta no sistema da SYNNEX Westcon?

• O Gerente de Contas SYNNEX Westcon precisa “converter” os produtos para o sistema de pontos   
• Essa conversão pode ser feita utilizando o Configurador VCSP desta planilha   
• Na aba Ordem de Compra CSP, há um exemplo da planilha que o parceiro envia para a SYNNEX Westcon  
oficializando o pedido de compra
              
Como é a tabela de pontuação do Veeam CSP?

• Os SKUs serão gerados de acordo com a faixa de pontos atingida, considerando como base a tabela abaixo:   
               
      

Plano de Pontos

• Preços ilustrativos:          
           

Portal Pulse

Gerencimaneto de Licenças

Contatos do Time SYNNEX Westcon:

Como faço para me tornar parceiro Veeam CSP?

• A participação é gratuita e sem obrigação de compra. Participando do programa, você libera vários benefícios 
de licenciamento, preços e desenvolvimento de negócios.         
 
O canal precisa se inscrever no programa através do link abaixo:        
   
https://www.veeam.com/br/service-providers.html 

Gerente de Produtos Vanessa Moraes  VanessaM@synnex.com     
Direct: +55 11 5525 7999 | Mobile: +55 11 99571 4182 
    
Pré-vendas Veeam.br@synnex.com     
Raphael Cavalcanti  RaphaelCA@synnex.com     
Direct: +55 11-5525 8680 | +55 11-99788 8252     
      
Especialista de Produtos  Fernanda Borges  Fernandac@synnex.com     
Direct: +55 11 5525 9582 | Mobile: +55 11 97157 2037     
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