Evolução da experiência do
parceiro
HP Financial Services Partner Connection

Seu portal online para o engajamento simplificado do cliente, com um consultor parceiro
confiável e ferramentas de autosserviço que possibilitam a você atender rapidamente às
necessidades do cliente em relação à flexibilidade de investimento de TI.

Seus benefícios
Ajuda para fechar negócios e
obter o pagamento mais rápido

Acesso a suporte de vendas
especializado

Ferramentas financeiras de
autosserviço e calculadoras

Novos recursos que mobilizam a
força de trabalho

Aumento dos incentivos de
produtividade com melhoria de
margem

Decisões de crédito rápidas e
imediatas

Gerenciamento de negociações
desde a cotação até o
fechamento

Informações ao seu alcance

Funcionalidade do portal
Uma experiência online ininterrupta disponível em vários idiomas que promove o
gerenciamento simplificado, o crescimento acelerado e serviços financeiros mais rápidos para
transações novas e existentes.
• Gerar cotações rápidas
––Use nossa ferramenta de precificação para cotação rápida para responder às consultas dos
clientes e, de forma mais proativa, fornecer aos clientes opções de pagamento mensal nas
propostas
–– Os serviços de precificação para cotação rápida na Internet possibilitam fácil integração aos
sistemas dos parceiros, com compatibilidade com vários dispositivos, incluindo dispositivos
móveis
––Aplicativo móvel de ferramenta de precificação para cotação rápida em teste-piloto

Para mais informações, visite:

HP Financial Services
Parceiros e revendedores

• Submeter Pedidos de Crédito
––Gerar rapidamente um pedido de crédito em nome do seu cliente e acompanhar o pedido
durante todo o seu ciclo (envios, retiradas, recusas, aprovações)
–– Serviço de Internet para pedido de crédito com a melhor segurança habilitada para fácil
integração nos sistemas de parceiros com compatibilidade com vários dispositivos, incluindo
dispositovos móveis
–– Decisão automática de avaliação de crédito disponível em mais de uma dezena de países
• Criar propostas de cotações firmes
––Criar e salvar termos para oferecer opções ao seu cliente
––Capacidade de fazer download do documento da proposta em PDF para cada opção
• Geração automática de documento
––Converta facilmente uma proposta aceita em um contrato em segundos
• Relatórios
––Pesquise o histórico de transações do cliente ou revendedor usando palavras-chaves

Alinhado com suas expectativas
Nosso compromisso com você e seus clientes:
Crédito
Decisão de crédito rápida, crédito máximo disponível
Documentação
Os documentos de arrendamento do cliente estão imediatamente disponíveis para
geração automática de documento após aprovação do crédito e aceite da cotação de preço

Pedido de compra
Carta de autorização do fornecedor emitida rapidamente para o parceiro
Pagamento
Dinheiro na sua conta depois do financiamento

Uma parceria para o sucesso
O Partner Connection HPFS está disponível para os parceiros de canal da Hewlett Packard
Enterprise e HP Inc. Entre em contato com seu Gerente de Conta da HP Financial Services para
uma demonstração e um convite para aderir.
Acesse nosso site:
hp.com/hpfinancialservices
Entre em contato com o representante da HP Financial Services para obter mais detalhes
e ajuda.

Cadastre-se para receber
atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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