
info@fingertec.com ہميں ميل کرکے اسکی شروعات کيجيئے ہمارا ويب پتہ هے

کچه دوسرے فائدے:
- 18 - مہينے کی تصنيعی وارنڻی   
- متعدد زبانوں جيسے انگلش، چينی، (جيان اور فان) اسپينی،
تهائی، ويتنامی، انڈونيشيائی، مالئی، عربی، جرمن اور روسی
ميں TCMS V2 سافٹ وير موجود هے        
     (SDK) ايو بريج سسڻم ڈيولپمنٹ کٹ  -
- کواليڻی کو اوليت حاصل هے   

يہ پروگرام ان لوگوں کو مناسب هے جو:
- آفس آڻوميشن سے جڑے هيں

- حفاظتی/فيزيکل ايکسس کنڻرول کی انڈسڻری سے جڑے هيں
- حل پيش کرنے والے جو اندرونی ڈيزائن کی انڈسڻری کی
حفاظتی خصوصيات ميں انگليوں کے نشان کے نظام کا
ضافہ کرنا چاهتے هيں   

اقدامات:            
1- نمونے خريديں: محسوس کريں، تجربہ کريں، يقيننا
آپ اسے پسند کريں گے        
2- فروخت ثانی کے معاہدے نامے پر دستخط کريں: التزام
کی سطح کی پيمائش کے لئے (ڈيلر، تقسيم کنندہ يا تنہا
فروخت کنندہ)   
3- تجارت کی شروعات کريں اور ہمارے عالمی فروخت
ثانی کے پروگرام کے سبهی فائدے سے لطف اندوز هوں

فروخت ثانی کا عالمی پروگرام
فنگر ڻيک ذريعہ کے هر چيز آسان هے!

گر ڻيک کے فروخت ثانی کے عالمی پروگرام ميں آپ کا خير مقدم هے؛ ايک ايسا پروگرام جو آپ کو باؤميڻرک تجارت کو تيز
فناور آسان کرنے ميں آپ کی مدد کرتاهے۔ اس پروگرام کے ذريعہ آپ ہمارے تمام سودمند مڻيليرس اس سے بڑه کر مقابالجاتی قيمت

کے حصول کے اهل هو جائيں گے!

نوٹ: ہمارے اتهرائز فروخت ثانی کرنے والوں کے ذريعہ ہمارا سبهی رقمی مصنوعات تعاون کے لئے خاص ويب سائڻس سے ڈاؤون لوڈ کيا جا سکتا هے. درخواست کی بنياد پر کسی بهی رقمی مصنوعات کی
هارڈ کاپی يا کسڻمازيشن خدمات جو کسی بهی مارکٹ کے لئے مناسب هے حاصل کيا ج   ا سکتا هے.         

فروخت ثانی کے پروگرام کے فائدے

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

   بازار يابی (برای انعقاد قرارداد فروش در كمتر ين زمان)           

 http://sales.fingertec.com  •
-  7 منٹ کا وثيقہ (ويڈيو)   
-  30 سکنڈ کا تجارتی اعالن (ويڈيو)   
-  11 کا ملڻی ميڈيا مصنوعاتی کی پيشکش   
  (ppt) فروخت کے عمل کی پيشکش  -
-  (pdf/doc) کی شکل ميں فروخت کے عمل کی مثاليں جس ميں کسی پراجکٹ
کی جستجو پيش کی جا تی هے 
-  فروخت ثانی کے ذمدار کے لئے ای ميل کے ذريعہ فروخت کا خاکہ جو ای ميل
کے ذريعہ مارکڻنگ کو پيش کيا جاتا هے 
 -  تجارتی اعالن کا خاکہ 
-  ريکارڈ کی چهان بين 
  -  سود مند مارکڻنگ معلومات وغيرہ 
                       http://material.fingertec.com فروخت کی چيزيں  •
-  براؤچرس، پوسڻرس اور بنڻنگس وغيرہ 
-  پيشکش کے درميان رشتہ (پرسسپکس، دخول پر کنڻرول کی پيشکش کےدرميان رشتہ)
-  ضمنی مارکڻنگ آئڻمس (ريڈر کتابچہ، ڻی شارٹ، فولڈر، بک مارک، بمپر
اور اسڻيکرس وغيرہ)          

 تربيت (شخصی تربيت اور اعتماد کو تقويت دينا) 

 http://training.fingertec.com  •
(pdf) تربيتی نوڻس .C اور-(ppt) تربيتی پيشکش .B (pdf)-مدرب کی سالبس .A
مندرجہ ذيل کے لئے دستياب هے:  
-  فروخت کی تربيت (تهيوری، فروخت کی ڻکنک، مثالی کوڻيشنس، سمجهوتہ
کی رعايت کی مثال وغيرہ)      
-  مصنوعاتی تربيت (هارڈ وير اور سافٹ وير)        
-  ڻکنيکل تربيت (مسئلہ کا حل ڈهونڈهنا اور هارڈوير ريپيرنگ کی) 
-  استعمال کنندہ کی تربيت (هارڈ وير اور سافٹ وير) 
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مصنوعات (تعاون کو آسان کرنا اور DIY کو حاصل کرنا)             

•  مصنوعات ميں مندرجہ ذيل چيزيں شامل هيں:       
1-  کيوک اسڻارٹ گائڈ 
2-  انسانی هارڈوير اور ويڈيو گائڈ    
3-  انسانی سافٹ وير اور ويڈيو گائڈ    
4-  لوازمات AdapTec TA/AC (اسڻانڈر يا اختياری يہ ماڈل پر منحصر کرتاهے)
جو ترکيبی عمل کو آسان بناتا هے اور حفاظتی عمل کو مضبوط کرتاهے
          http://www.fingertec.com  •
يہ پتہ ان استعمال کنندہ کے لئے هے جو عالمی مصنوعات وارنڻی کی حصول
 چاهتے هيں              
            http://user.fingertec.com  •
اس سائٹ سے استعمال کنندہ هارڈ وير اور سافٹ وير کی ڻکنيکل ڻپس حاصل کرسکتا
هے اور اسکے ساته سافٹ وير کا جديد ترين نسخہ بهی حاصل کر سکتا هے    
                support.fingertec.com  •
کسی ڻکنکال پريشانی کے لئے اس پتہ پر رابطہ کر سکتے هيں 24 گهنڻے کے اندر
جواب مل جائے گا           

تعاون (تعاون کے اخراجات کو کو کرنا اور منافعہ کو بڑهانا)            

   http://tips.fingertec.com  •
فروخت ثانی کرنے والے کی پہونچ ميں هے. اس ميں ڻکنيکل ڻپس هيں، مسائل
کے حل هيں، اس سے جديد ترين سافٹ ويراور فارم وير ڈاؤن لوڈس، هاررڈ وير
کی مرمت وغيرہ ((pdf) اورويڈيو)   
                  http://warranty.fingertec.com  •
 فروخت ثانی کرنے والے کی گارنڻی دعوے کا انتظام    
•  فاضل پرزے کی تقسيم کی پاليسی   
فروخت ثانی کرنے والےکو سهولت فراہم کرتا هے کہ نقص زدہ هارڈوير
کوبغير واپس کئے هوئے مرمت کر سکتے هيں        
•  ای ميل کے ذريعہ فوری ون تعا اس ميں Skype اور,MSN شامل هيں   
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