
Informações iniciais

Os campos indicados com um asterisco (*) são necessários para completar este formulário; os outros campos são opcionais.

 
A solução escolhida atende ao primeiro requisito para a obtenção ou renovação do nível Advanced no IBM PartnerWorld. 
O segundo requisito é para a conclusão de uma experiência de cliente. Esse precisa estar documentando a instalação de uma 
solução em um site de cliente  final nos últimos 18 meses, nessa solução deverão ser utilizados pelo menos dois produtos 
IBM qualificados. 
Verifique abaixo o que é apropriado para o cliente que está sendo utilizado: *

o Associação de nível Advanced com dois ou mais produtos middleware IBM qualificados 
o Associação de nível Advanced com dois ou mais produtos de hardware IBM qualificados 
o Associação de nível Advanced com produtos de hardware e middleware IBM qualificados 

 
Estas informações também podem ser utilizadas como caso referência de cliente. As referências de cliente são usadas pelas equipes 
de marketing e de vendas da IBM em propostas e chamadas de vendas, para ajudar na venda de soluções dos parceiros em 
conjunto com os produtos IBM. Clicando na caixa abaixo, as informações fornecidas aqui serão inseridas no banco de dados de 
referência do cliente e serão disponibilizadas para os usuários internos da IBM.

o Referência do cliente 
  
Se a opção para selecionar uma ou mais iniciativas não estiver disponível, a solução selecionada não contém os critérios 
qualificados para o hardware IBM e/ou middleware IBM. Use a Visualização Hardware IBM qualificado e o link das listas de 
middleware no lado direito desta página para visualizar os produtos de hardware e middleware que se qualificam 
para cada iniciativa. Você também tem a opção de visualizar ou “Atualizar esta solução”. Depois de completar as suas 
atualizações, você pode retornar para esta página para continuar o preenchimento.

Antes de iniciar o preenchimento para o caso  referência de cliente, certifique-se de que:

•	 O	seu	cliente	concordou	em	ser	referência	para	a	IBM	
•	 Não	existe	acordo	vigente	com	o	cliente	que	proíba	a	entrada	dos	dados	(por	exemplo:	um	Acordo	de	divulgação	proibida	–	

NDA)	
•	 As	informações	que	você	deseja	inserir	não	podem	ser	caracterizadas	como	um	segredo	comercial	ou	como	confidencial	pelo	

cliente,	pela	IBM	ou	pela	sua	organização	de	Parceiro	de	Negócios	
•	 Para	evitar	infração	potencial	da	lei	de	privacidade	de	dados,	nenhum	dado	pessoal	para	clientes	na	Europa,	Oriente	Médio	ou	

África é inserido no banco de dados 
•	 Você	concorda	em	ser	o	contato	principal	fornecendo	detalhes	necessários	para	a	publicação	desta	referência	e	aprova	o	uso	

desta referência 
•	 Você	está	disposto	a	compartilhar	informações	adicionais	com	os	vendedores	IBM	e	outros	Parceiros	de	Negócios	IBM	sobre	

pedidos de compromisso, aprovação ou recusa para falar com o cliente 
•	 Você	fornecerá	atualizações	da	referência,	quando	solicitado	(a	cada	seis	meses)	

Envie uma experiência de cliente / caso de 
referência de cliente



Indique se o seu cliente concordou em ser referenciado *
 

 O meu cliente não concordou em ser referenciado.
 O meu cliente concordou em agir como uma referência das seguintes maneiras:  *

    
o  Referência	interna	IBM	–	O	meu	cliente	concordou	em	ser	somente	uma	referência	interna	IBM.	(Selecione	um	
  tipo de referência adicional desta lista).
o 	Referência	em	uma	proposta	–	o	cliente	pode	ser	referenciado	em	propostas	para	novo	negócio	com	a	solução	
  documentada nesta referência. 
o  Telefonemas	de	cliente	–	Pedidos	de	informações	de	outros	clientes,	serão	aceitos	por	telefone.	
o  Visita	de	cliente	–	Visitas	de	outros	clientes	podem	ser	acomodadas.	
o  Contato	executivo	de	negócios	do	cliente	-	O	CEO,	CFO,	CIO	ou	um	executivo	que	não	seja	de	TI	e	que	deseja	estar	
  disponível como um contato de referência por acordo. 
o  Artigo	–	O	cliente	pode	estar	disposto	a	escrever	um	artigo	para	publicação	em	publicações	profissionais.	
o  História	de	sucesso	do	cliente	-	Pode	ser	traçado	um	perfil	da	solução	em	um	distribuível	de	vendas/marketing	a	ser	publicado
	 	em	cópia	impressa	ou	em	websites.	
o  Referência	em	Discurso	ou	Apresentação	–	A	solução	pode	ser	referenciada	em	um	discurso	ou	apresentação.	
o  Orador	–	O	cliente	pode	estar	interessado	em	falar	em	um	evento.	
o  Falar	com	a	Mídia	de	Transmissão	(TV/Rádio)	–	O	cliente	pode	estar	disposto	a	ser	contatado	pela	mídia	de	transmissão.	
o  Falar	com	Consultor/Analista	–	O	cliente	pode	estar	disposto	a	ser	contatado	por	consultores	ou	analistas	do	segmento	de	

mercado. 
o		Falar	com	a	Imprensa	–	O	cliente	pode	estar	disposto	a	ser	contatado	por	representantes	da	mídia	impressa.	
o Vídeo	–	O	cliente	pode	estar	disposto	a	aparecer	em	um	vídeo.	
o Publicidade	–	Ser	considerado	para	campanhas	publicitárias.	

 
 
Um	ISV	(Fornecedor	de	Software	Independente)	pode	fornecer	seu	aplicativo	no	local	como	uma	solução	licenciada/comprada	
ou entregá-lo como um serviço pela Internet. O cliente que você está referenciando hoje está acessando a sua solução na Internet? *

 Sim   	Não

Informações do cliente não hospedado em um ambiente

Informações da sua empresa

Nome	do	contato		
(Confirme se as informações do contato estão corretas) * 

 
E-mail do contato * 
 
E-mail do Contato IBM * 

Se	você	não	possuir	um	contato	IBM,	insira	Nenhum.

Informações de seu cliente

Nome	do	cliente	* 

Endereço do cliente * 
 
Nome	do	contato	* 

Telefone do contato * 

E-mail do contato * 



Você confirmou com seu/sua cliente listado(a) acima se ele/ela está disposto(a) a falar com a IBM ou um fornecedor terceiro 
trabalhando para a IBM sobre o uso de sua solução no site dele(a)? *

 Sim     	Não		

Qual é o método de comunicação preferido do cliente? *
 Telefone     e-mail     Sem preferência 

 
Informações de implementação da solução

Forneça	as	seguintes	informações	em	relação	à	implementação	de	sua	solução	no	ambiente	do	seu	cliente.

Informações de implementação do cliente
 
Data de início do projeto (dd/mm/aaaa) * 
Indique a data em que a instalação foi iniciada.
    
Data em que a solução foi colocada em produção (dd/mm/aaaa) * 
A solução deve ter sido colocada em produção 
dentro dos últimos 18 meses.
     
A	solução	foi	implementada	em	mais	do	que	um	país	(uma	referência	INTERNACIONAL)?	* 
  Sim   	Não

Número	de	usuários	do	sistema	por	instalação	*
o De 1 a 50    o De 51 a 100    o De 101 a 500    o De 501 a 1.000   o Acima de 1.000

Descreva	as	necessidades	de	negócios	específicas	do	cliente	
que foram tratadas pela sua solução  * 

Tamanho dos negócios do cliente * 

o Empresa Muito Pequena (menos de 50 funcionários)
o Empresa Pequena (de 50 a 99 funcionários)
o Empresa de Midmarket (de 100 a 499 funcionários)

Segmento de mercado do cliente * 
 
Se	você	não	encontrar	o(s)	segmento(s)	de	mercado	que	esperava,	consulte	a	Visualização	de	Listas	de	middleware	e	hardware	
IBM qualificados, na coluna do lado direito, para certificar-se de que a sua solução possua os produtos que o segmento de 
mercado solicitou.  

o Segmento de mercado bancário
o Segmento de mercado de educação e aprendizado
o Segmento de mercado de energia e aprendizado
o Segmento de mercado financeiro e de utilitários
o Segmento de mercado do governo 
o Segmento	de	mercado	de	saúde	e	ciências	biológicas	

o Segmento de mercado de seguros 
o Segmento de mercado de manufatura
o Segmento de mercado de mídia e entretenimento
o Segmento de mercado de varejo
o Segmento de mercado de telecomunicações
o Segmento de mercado de turismo e transporte
o Segmento de mercado de atacado 

o Empresa de Midmarket (de 500 a 1.000 funcionários)
o Empresa Grande (mais de 1.000 funcionários)



Selecione o(s) produto(s) de middleware IBM e inclua as versões usadas nesta instalação. *
Liste	os	itens	de	seu	perfil	de	solução	do	Global	Solutions	Directory	usados	neste	cliente.	
Clique aqui para obter informações adicionais sobre os produtos de software IBM.
 
Produto(s) de Middleware IBM Versão
  
  
 

Descreva a solução completa implementada para 
este cliente, incluindo como os diversos componentes 
(incluindo hardware, software ou 
middleware IBM) foram usados. * 
Forneça o máximo possível de detalhes em, no mínimo, 

250 caracteres.

 

Selecione o(s) produto(s) de hardware usado(s) na instalação. *
 
Liste	os	itens	do	seu	perfil	de	solução	do	Global	Solutions	
Directory	usado	neste	cliente.

 
Esta é uma experiência ou referência de cliente Planeta Mais Inteligente? * 
 
Para	desenvolver	pontos	relevantes	e	de	sucesso	para	o	cliente,	nós	precisamos	entender	como	ele	faz	com	que	os	seus	negócios	
dêem	certo	e	como	a	IBM	pode	ajudá-los	a	ativar	soluções	para	agregar	valor	aos	seus	negócios.	Estas	referências/experiências	de	
cliente tipicamente envolverão, pelo menos, uma das seguintes características:

•	 Mover	coisas	de	um	lugar	para	o	outro	
•	 Fazer	o	máximo	do	que	nós	possuímos
•	 Reconhecer	padrões	e	tomar	decisões	
•	 Conservar	tempo	e	energia	
•	 Prevalecer	sobre	forças	opostas
•	 Participar	de	sistemas	de	sistemas
 

 Sim    	Não

Descreva como a solução ajudou o 
cliente a tornar-se inteligente (baseado em novos insights 
que estão direcionando ações para melhorar resultados) 
– e como esta inteligência altera fundamentalmente a 
experiência do usuário final ou ecossistema. *
Forneça o máximo possível de detalhes em, no mínimo, 

125 caracteres.  

http://www-01.ibm.com/software/


Informações de detalhes de hardware

Forneça	as	seguintes	informações	sobre	a(s)	parte(s)	de	hardware	de	sua	instalação.

Qual(is) modelo(s) de Sistema IBM foi(ram) usado(s) 
na instalação? *

Qual(is) sistema(s) operacional(s) foi(ram) usado(s)? * 

 
Quanto de memória foi usado? *
 

o Menos do que 256 MB
o De 256 MB a 1 GB
o De 1 GB a 4 GB
o De 4 GB a 8 GB
o De 8 GB a 16 GB
o De 16 GB a 32 GB
o De 32 GB a 64 GB
o De 64 GB a 128 GB
o Mais do que 128 GB

Selecione o espaço em disco usado. *
 

o Menos do que 250 GB
o De 250 GB a 500 GB
o De 500 GB a 750 GB
o De 750 GB a 1 TB
o Mais do que 1 TB

Qual banco de dados foi usado? *
 

o Oracle
o DB2
o Microsoft	SQL	Server
o Outro
o Informix
o Sybase
o Lotus	Notes	/	Domino



Informações de referência do cliente
          
Informações do cliente
 
Quantos funcionários ou estudantes o seu cliente emprega ou matricula?  
 
Selecione	o	número	total	na	empresa,	NÃO	na	divisão	ou	no	local	que	você	estiver	referenciando.	

 De 1 a 50     De 51 a 100     De 101 a 500     De 501 a 1.000    Mais do que 1.000

Este é um cliente General Business? *  
 

 Sim, e é uma Conta Midmarket (< 1.000 funcionários)
 Sim, e é uma Conta Corporativa (>= 1.000 corporativos)
	Não

Negócios do cliente *   
 
Explique os tipos de serviços ou produtos que o cliente 
oferece e os locais geográficos das instalações. 
Por exemplo: 
•	 Distribuidor	mundial	de	roupas	masculinas	
•	 Localizado	em	Settimo	Torinese	(TO),	Itália	
•	 Consiste	em	dois	parceiros:	Grupo	Armani	(51%)	e	
	 Grupo	Zegna	(49%)	
•	 O	Web	site	da	empresa	é	http://www.zzz.com	

Dificuldade do cliente *  
 
O que estava impedindo ou inibindo este cliente de 
atingir	as	metas	de	negócio	listadas	acima?	Por	exemplo:		
•	 Seus	processos	de	negócios	precisavam	de	melhoria?	
•	 Isto	limitava	o	sucesso	geral	de	seus	negócios?	Como?	
•	 Qual	era	o	ambiente	de	TI	do	cliente	existente	antes	
 de implementar a solução IBM? 
•	 Havia	elementos	específicos	daquele	ambiente	
 que estavam inibindo o cliente de atingir suas 
	 metas	de	negócio?	

Esta é uma Inovação cuja referência é relevante? *  
 
Uma solução inovadora mostraria (por exemplo): 
•	 Como	a	IBM	e	seus	parceiros	ajudaram	o	cliente	a	atingir	valor	de	negócios	sustentado	onde	poucos	outros	poderiam	
 atingir os mesmos resultados. 
•	 O	sucesso	do	cliente	é	que	demonstra	como	as	novas	tecnologias,	integradas	com	novos	designs	de	negócios,	permitem	maior	

flexibilidade e pronto atendimento. 
•	 Soluções	realçando	processos	de	negócios	integrados	de	ponta	a	ponta,	dentro	de	uma	organização	e	com	parceiros,	
 trazidas para suportar escala global e conhecimento.

  Sim, e isso se aplica globalmente
  Sim, e isso se aplica apenas localmente (Geo, País)
 	Não	

Forneça o máximo possível de detalhes em, no mínimo, 

250 caracteres.



Descreva os elementos que fazem disto uma referência inovadora. *

 
 
 
Esta solução ajudou a transformar os negócios do cliente? *  
 
Selecionar Sim indica que o cliente é capaz de demonstrar como trabalhar em equipe com a IBM e seus parceiros 
transformou	os	seus	negócios	para	criar	um	novo	nível	de	valor.	

 Sim    	Não		

O que faz disto uma referência de negócios transformadora e não uma referência tradicional? *
 
Indique	como	a	solução	atende	às	necessidades	
de	negócios	do	cliente.	Quais	processos	de	negócios	foram	
afetados ou alterados pela solução? Isto é, o que a empresa 
pode fazer agora que não podia fazer antes?

Descreva os benefícios da solução para o cliente. *   
 
Inclua benefícios quantificáveis, se possível. 
Por exemplo: 
•	 Quais	resultados	de	negócios	e	de	processos	serão	realizados	
 ou foram realizados? 
•	 Quanto	(quantia	ou	porcentagem)	foi	
 economizado pelo cliente? 
•	 De	que	maneira	o	cliente	é	mais	produtivo	agora	(quantidade	
 de horas economizadas, uma proporção ou melhoria 
 percentual)

Forneça o máximo possível de detalhes em, no mínimo, 

250 caracteres.



Esta foi uma recuperação competitiva (winback)? *   
 

 Sim    	Não		
 
Quais foram os concorrentes e quais fatores principais 
contribuíram	para	a	vitória?

Tratamento especial 
 
Liste	quaisquer	questões	específicas	sobre	a	habilidade	do	
cliente em ser referenciado ou como o cliente deveria 
ser	contatado.	Nota:	Se	esta	seção	for	deixada	em	branco,	a	
frase padrão a seguir aparecerá nesta referência: 
O cliente concordou em ser uma referência para situações de 
vendas. O status de qualquer instalação ou implementação 
pode ser alterado, portanto, é recomendável sempre 
contatar	o	Parceiro	de	Negócios	IBM	(não	o	contato	IBM)	
nomeado na referência antes de discutir com o 
seu cliente. 

Área de foco da solução * 
 
Selecione uma ou mais áreas de solução que se aplicam a esta implementação.

o Gerenciamento, Construção e Design de Aplicativo 
o Continuidade	de	Negócios	
o Transformação	de	Desempenho	dos	Negócios	
o Gerenciamento	de	Processos	de	Negócios	
o Resiliência	de	Negócios	
o Inovação Colaborativa 
o Gerenciamento de Relação com o Cliente 
o Armazém de Dados 
o Desenvolvimento e Adoção de Tecnologia 
o Mídia Digital 
o Conferência	de	Poder	às	Pessoas	
o Ativação	de	Flexibilidade	nos	Negócios	
o Eficiência de Energia 
o Gerenciamento de Conteúdo Corporativo 
o Planejamento de Recurso Corporativo 
o Gerenciamento de Gastos Corporativos 
o Expresso 
o Desenvolvimento Distribuído Geograficamente 
o Entrega Global 
o Controle e Gerenciamento de Risco 
o Controle e Conformidade 
o Alta Disponibilidade 
o Pesquisa IBM: Única 
o Gerenciamento do Ciclo de Vida de Informações 
o Informações On Demand 
o Simplificação de Infraestrutura 

o Comunicações Convergentes de IP 
o Gerenciamento de Ciclo de Vida de TI 
o Aprendizado e Treinamento 
o Solução	Lenovo	ThinkVantage	
o Otimização de Informações 
o Linux	
o Criação de Redes de Relacionamento 
o Redes	de	Nova	Geração	
o Abertura 
o Otimização de TI 
o Gerenciamento de Ciclo de Vida do Produto 
o RFID	
o Solução RISV 
o Solução RSI 
o Segurança 
o Sensores e Acionadores 
o Consolidação do Servidor 
o Gerenciamento de Serviços 
o Arquitetura Orientada a Serviços 
o Gerenciamento de Cadeia de Suprimento 
o Armazenamento de Sistema Comprovado 
o Criação de Valor 
o Virtualização 
o Serviços da Web 
o Gerenciamento de Carga de Trabalho 
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