
PROGRAM PENGECER GLOBAL
Memutuskan Penjualan Dengan Cepat. Kurangi Biaya Dukungan. Dapatkan Keuntungan Lebih Baik.

Selamat datang di Program Pengecer Global kami, sebuah program pengecer yang dibentuk 

dengan dua sasaran jelas: Untuk menutup penjualan dalam waktu singkat, dan mengurangi 

biaya pendukung untuk operasi yang lebih menguntungkan. Dengan menggunakan 4 modul 

sederhana dan 8 microsite (halaman web pendukung), Program Pengecer Global FingerTec 

dibuat khusus untuk memenuhi semua persyaratan dari suatu pengecer. Marilah kita menin-

jau apa yang dimiliki FingerTec untuk Anda sebagai Pengecer Global kami.

FingerTec menawarkan dua situs web 
untuk memenuhi kebutuhan 
pemasaran Anda ketika Anda 
mempromosikan produk-produk
FingerTec.

sales.f ingertec.com mempersilakan 
Anda memperoleh berbagai 
sumberdaya untuk melakukan 
penawaran penjualan yang efektif. 

 Materi Penjualan
• Demonstrasi Video
• Presentasi Powerpoint
• Lembar Fakta Produk

Referensi Penjualan
• Buku Panduan Distributor
• Kisah-kisah Sukses
• Bank Citra

 Referensi Berguna
• Global News

material.f ingertec.com mempersi-
lakan Anda memesan salinan fisik dari 
materi penjualan, kit presentasi dan 
item-item pemasaran suplementer 
untuk mendorong penjualan Anda.

• Brosur-brosur, spanduk, poster
• Video
• Kit Demo
• Lemari Display

FingerTec menawarkan tiga situs web 
untuk menunjukkan bagaimana 
FingerTec menjadikan semuanya 
mudah dalam hal pengoperasian 
produk dan penanganan dukungan.

product.f ingertec.com menyajikan 
kepada pelanggan daftar lengkap 
item-item yang termasuk dalam satu 
paket produk FingerTec agar 
klien-klien dapat membuat 
keputusan dengan informasi cukup.

user.f ingertec.com mempersilakan 
pengguna akhir menemukan 
informasi yang relevan untuk sistem 
FingerTec mereka setelah penjualan.

accessory.f ingertec.com menyediakan 
pilihan untuk pelanggan ke 
sumberdaya yang diperlukan dengan 
aksesori dari FingerTec sebagai satu 
pusat lengkap yang menyediakan 
segalanya yang Anda butuhkan.

Yang terbaik dari semuanya itu 
FingerTec juga menawarkan berbagai 
saluran komunikasi yang efektif bila 
diperlukan informasi mengenai 
produk-produk FingerTec dan 
spesifikasi teknis, fitur-fitur dan 
kemampuannya.

 Surel:
Kirimkan surel Anda ke  
info@f ingertec.com dan Anda akan 
menerima jawaban secepatnya.

Pengetahuan merupakan kunci untuk
mendapatkan kepuasan pelanggan. 
Pelatihan-pelatihan  FingerTec dibuat 
sedemikian rupa untuk dua kelompok 
target, personil penjualan dan 
personil teknis.

training.f ingertec.com berisi 3 silabus 
utama untuk memuaskan kedua 
kelompok target.

• Pelatihan Penjualan
• Pelatihan Produk
• Pelatihan Teknis

Ujilah pemahaman Anda mengenai 
sistem FingerTec dengan mengikuti 
ujian di kantor FingerTec. Anda akan 
mendapatkan sertifikat pelatihan bila 
telah lulus ujian(-ujian) tersebut.

Kunci menuju penjualan yang berhasil 
dan memiliki pelanggan setia bila 
mampu untuk memberikan dukungan 
yang baik sepanjang tahun. Bila 
seorang pelanggan merasa didukung, 
Anda tahu Anda telah melakukan 
pekerjaan dengan baik.

tips.f ingertec.com ditujukan untuk 
para pengecer memperoleh informasi 
mengenai berbagai hal mengenai 
hal-hal teknis termasuk pemecahan 
masalah, tip-tip peranti keras dan
peranti lunak, memperbaiki klip video 
program perbaikan lanjutan, dll.

warranty.f ingertec.com menjadikan 
pengklaiman garansi sangat mudah 
untuk para pengecer. FingerTec 
mencakup garansi terbatas peranti 
keras selama 36 bulan untuk pengguna 
akhir, dan 40 bulan untuk pengecer. 
Periksalah bagian-bagian yang 
bergaransi dan tidak bergaransi di situs 
web ini. Temukan bagaimana Skema 
Alokasi Suku Cadang, Kebijakan 
Garansi dan Kebijakan Produk Seumur 
Hidup meringankan kekhawatiran 
Anda mengenai garansi.

 Surel:
Hubungi support@f ingertec.com dan 
jawaban akan Anda terima dalam 
waktu 12 jam, terjamin.

 Ngobrol online:
Hubungi kami melalui Skype untuk 
dukungan cepat (GMT+8)

 Peninjau Tim:
Memberi kesempatan pertama kepada 
kami untuk meninjau galat dan 
gangguan fungsi, dan memperkenan-
kan kami memperbaikinya untuk Anda 
seketika.

Situs Web 4 : Dukungan Pengguna

Situs Web 5 : Aksesori

Situs Web 6 : Pelatihan Produk Situs Web 7 : Tip-tip Teknis

Situs Web 8 : Garansi Produk Global

Hak cipta © 2014 FingerTec Worldwide Limited. Semua hak cipta dilindungi.

Manfaat Tambahan
• Garansi pabrik terbatas selama 40 bulan.
• Peranti Lunak Manajemen Waktu Kuat Komple 
    menter dengan Pilihan Multibahasa.
• TCMS V2 Viewer FingerTec untuk akses ke data 
    kehadiran melalui LAN.
• Termasuk Prosesor Data FingerTec (FTDP) untuk  
    ekstraksi data mentah.
• Kit Pengembang Sistem BioBridge (SDK) gratis 
    untuk integrasi peranti lunak pihak ketiga.
• Rekomendasi Arahan Kualitas.

Program Ini Berlaku Untuk
• Industri Automasi Perkantoran
• Industri Kontrol Akses Keamanan/Fisik
• Penyedia Solusi yang tertarik untuk menambah 
    teknologi sidik jari.
• Industri Waktu Kehadiran.

Bagaimana Menjadi Pengecer FingerTec
• Belilah Unit Sampel untuk menguji teknologinya,  
    untuk memahami sistemnya, dan untuk mengalami  
 apa yang ditawarkan FingerTec. Kunjungi
 www.f ingertec.com/sample-pack untuk info lebih  
 lanjut.
• Tentukan tingkat komitmen yang Anda pilih  
    sebagai pengecer FingerTec.
• Mulailah bisnis Anda dan nikmati semua manfaat 
    dari Program Pengecer Global FingerTec. Hubungi  
 kami melalui info@f ingertec.com sekarang.

w w w . f i n g e r t e c . c o m

FINGERTEC tersedia di lebih dari 120 negara, diinstal pada 10 ribu situs di seluruh dunia dan dipergunakan oleh berjuta-juta pengguna selama 24 jam.

Situs Web 3 : Daftar Produk

Situs Web 2 : Materi Penjualan

Modul 1

Pemasaran
Modul 2

Presentasi Produk
Modul 3

Pelatihan
Modul 4

Dukungan

Untuk mempersingkat 
siklus penjualan.

Untuk memberi kesan kepada 
pelanggan tentang sistem yang 
ramah pengguna yang membu-

tuhkan dukungan minim.

Untuk memberikan pelatihan 
lengkap untuk para pelatih dan 

peserta pelatihan tanpa perlu 
hadir secara fisik.

Untuk mengurangi biaya 
dukungan dan sebagai

gantinya hal tersebut dapat 
memaksimalkan keuntungan.

Situs Web 1: Sumberdaya Penjualan Online


