
Molex	  PN	  Business	  Partner	  Program	  



•  Busines	  Partner	  Program	  (BPP):	  	  
Molex	  PN	  program	  pre	  podporu	  Molex	  PN	  instalačných	  
partnerov	  a	  koncových	  zákazníkov.	  	  

•  Customer	  Support	  Portal	  (CSP):	  	  
Portál,	  na	  ktorom	  je	  prevádzkovaný	  BPP.	  	  

	  
•  Služby	  v	  CSP:	  

ü  Záruky	  
ü  Školenia	  
ü  Zákaznická	  podpora	  
ü  Podporné	  služby	  

•  Princip	  služieb	  v	  CSP:	  	  

Molex	  PN	  Business	  Partner	  Program	  

Zákaznický vstup 
- tiket 

Vyhodnotenie  
požiadavky 

Spracovanie 
požiadavky 

Zaslanie/archivácia 
výsledkov 



Molex	  PN	  Business	  Partner	  Program	  

Ako	  vstúpiť	  do	  BPP	  (Business	  Partner	  Program):	  
	  

1.   Prihláste	  sa	  do	  CSP	  –	  viď	  str.	  3	  –	  5.	  
2.   Absolvujte	  školenie:	  

A.   Pre	  súčasných	  Molex	  PN	  instalačných	  partnerov:	  prihláste	  sa	  na	  
preškolenie	  BP110	  -‐	  viď	  str.	  6	  –	  10.	  

B.   Pre	  nových	  instalačných	  partnerov:	  prihláste	  sa	  na	  školenie	  
BP100	  -‐	  viď	  str.	  6	  -‐	  10.	  	  

3.   Zaregistrujte	  vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  –	  viď	  str.	  11-‐	  15.	  
4.   Využívajte	  služieb	  BPP	  (vystavovanie	  záruk,	  help	  desk,	  aktualizácia	  

so[ware,	  	  ďalší	  stupne	  školení).	  



1.	  Na	  stránke	  h]p://csp.molex.com...	  

Ako	  sa	  prihlásiť	  do	  CSP	  



2.	  Vyplníte	  požadované	  údaje...	  

Ako	  sa	  prihlásiť	  do	  CSP	  



3.	  Obdržíte	  mailom	  prihlasovacie	  údaje,	  ktoré	  použijete	  na	  
nalogovanie	  do	  CSP	  

Ako	  sa	  prihlásiť	  do	  CSP	  



1.	  Nalogujte	  sa	  na	  h]p://csp.molex.com...	  

Ako	  sa	  prihlásiť	  na	  školenie	  do	  CSP	  



2.	  Vyberte	  odpovedajúce	  tlačítko	  pre	  vystavenie	  Vašej	  
požiadavky	  na	  školenie…	  

Ako	  sa	  prihlásiť	  na	  školenie	  do	  CSP	  



3.	  Vyberte	  „	  +	  „	  z	  hornej	  lišty	  a	  následujte	  
inštrukcie	  k	  novému	  cketu…	  

Ako	  vystaviť	  nový	  cket	  pre	  školenie	  v	  CSP	  



4.	  Vyberte	  požadované	  školenie	  BP110	  pre	  přeškolenie	  
súčasných	  Molex	  PN	  instalačných	  firiem…	  

Ako	  vystaviť	  nový	  cket	  pre	  školenie	  v	  CSP	  

Pozn:	  	  
• Training	  Coordinator	  je	  kontaktnou	  osobou	  z	  Vašej	  spoločnosc	  pre	  prípravu	  školenia.	  	  
• Školenie	  je	  online	  v	  PowerPoint	  moduloch,	  ktoré	  sú	  zakončené	  testom.	  	  



5.	  Po	  absolvovaní	  školenia	  si	  scahnite	  cercfikát	  na	  Vaše	  
meno	  z	  cketu	  vybraného	  školenia.	  

Ako	  vystaviť	  nový	  cket	  pre	  školenie	  v	  CSP	  

Pozn:	  	  
• Spoločnost	  musí	  mať	  vyškolených	  min.	  dvoch	  zamestnancov.	  	  	  



1.	  Vyberte	  odpovedajúce	  tlačítko	  pre	  BPP	  registráciu…	  

Ako	  zaregistrovať	  Vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  	  



2.	  Vytvorte	  nový	  formulár	  a	  vyplňte	  ho…	  

Ako	  zaregistrovať	  Vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  	  



3.	  Vzor	  vyplneného	  formuláru	  si	  môžete	  zobraziť…	  

Ako	  zaregistrovať	  Vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  	  



4.	  Uložte	  vyplnený	  formulár…	  

Ako	  zaregistrovať	  Vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  	  



5.	  Po	  úspešnej	  registrácii	  si	  scahnite	  cercfikát	  na	  Vašu	  
spoločnost	  z	  BP	  Registracon	  cketu.	  

Ako	  zaregistrovať	  Vašu	  spoločnost	  do	  BPP	  	  

Pozn:	  	  
• Registrácia	  spoločnosc	  je	  možná	  iba	  po	  absolvovaní	  školenia	  alebo	  preškolenia	  a	  to	  min.	  
dvomi	  zamestnancami	  spoločnosc.	  
• Bez	  registrácie	  spoločnosc	  nie	  je	  možné	  vystavovať	  záruky	  na	  inštalácie.	  
	  



1.	  Nalogujte	  sa	  na	  h]p://csp.molex.com...	  

Ako	  vystaviť	  nový	  cket	  pre	  vystavenie	  záruky	  



2.	  Vyberte	  odpovedajúce	  tlačítko	  pre	  druh	  cketu,	  
ktorý	  chcete	  vystaviť	  na	  Molex	  CSP…	  

Ako	  vystaviť	  nový	  cket	  pre	  vystavenie	  záruky	  



Záruka	   pre	   koncového	   zákazníka	   pokrýva	   nové	   a	   originálne	   MPN	   komponenty	   dodané	   od	  
autorizovaného	   MPN	   distribútora,	   dohromady	   iba	   s	   novými	   komponentami,	   a	   inštalovaná	  
registrovaným	   a	   cerGfikovaným	   Molex	   PN	   inštalačným	   partnerom	   v	   súlade	   s	   Molex	   PN	  
instalačnými	  postupmi	  a	  priemyselnými	  štandardmi	  (platné	  vydanie	  TIA/EIA	  568,	  ISO/IEC	  11801,	  
EN	   50173	   a	   AS/NZ	   3080),	   ktoré	   sú	   aktuálne	   ku	   dňu	   inštalácie	   a	   v	   súlade	   s	   priemyselnými	  
štandardmi	  	  v	  danom	  regióne.	  

	  
ü  Elektronická	  forma	  komunikácie	  na	  MPN	  Customer	  Support	  portále:	  

ü  Žiadosť	  o	  vystavenie	  záruky.	  
ü  Namerané	  výsledky	  v	  na^vnom	  formáte	  od	  	  Fluke,	  Agilent,	  alebo	  Ideal	  Level	  III	  meracích	  

prístrojov.	  
ü  Dokumentácia	  skutočného	  prevedenia	  v	  Adobe	  standard-‐resoluGon	  PDF.	  
ü  Preverenie	  nákupu	  komponentov	  od	  regionálneho	  autorizovaného	  Molex	  PN	  distribútora	  

môže	  byť	  vyžadovaná.	  

ü  Záručný	  cercfikát	  v	  	  PDF	  s	  idencfikáciou	  	  miesta	  inštalácie,	  mena	  inštalačného	  partnera	  a	  
počet	  dátových	  kanálov	  pod	  zárukou:	  
ü  Prehlásenie	  o	  záruke	  je	  prílohou	  každého	  cerGfikátu.	  	  	  
ü  Pozrite	  sa	  na	  žiadosť	  o	  vystavenie	  záruky	  pre	  ďalšie	  podmienky.	  
ü  Prečítajte	  si	  zmluvu	  „	  MPN	  Business	  Partner“	  kde	  sú	  ďalšie	  informácie	  k	  záruke.	  

Služby	  CSP	  	  -‐	  záruky	  Molex	  PN	  



Služby	  CSP	  	  -‐	  vystavenie	  záruky	  Molex	  PN	  

ü  Pre	  Molex	  PN	  Authorized	  Installer:	  	  
ü  25-‐ročná	  produktová	  záruka	  zahrňujúca	  výmenu	  komponentov	  

ü  Pre	  Molex	  PN	  Cercfied	  Installer:	  	  
ü  25-‐ročná	  záruka	  na	  výkon	  systému	  a	  zaistenie	  aplikácie	  zahrňujúca	  výmenu	  komponentov	  a	  

inštančných	  prác	  opravou/výmenou	  vadných	  komponentov	  v	  testovanom	  dátovom	  kanále	  
alebo	  permanentnej	  linke	  

	  

ü  MPN	  nevystaví	  záruku	  na	  dátové	  kanály	  keď:	  
ü  namerané	  výsledky	  sú	  „FAIL“	  alebo	  >5%	  „PASS*“	  
ü  kanály	  nezhodujúce	  sa	  s	  Molex	  PN	  instalačnými	  postupmi	  a	  priemyselnými	  

štandardmi,	  obsahujúce	  kanálové	  segmenty,	  ktoré	  sú	  príliš	  dlhé	  alebo	  krátke.	  

ü  Zamietnutá	  žiadosť	  o	  záruku	  môže	  byť	  znovu	  podaná	  v	  prípade,	  že	  budú	  opravené	  
závady	  po	  prezkúmaní	  zvyšných	  kanálov.	  



Základy Certifikace 

BP210 
MIIM Initialization 
and Configuration 

1.5 day 

BP400 
Canobeam FSO 
Design & Install 

1 day 

BP110  
MPN Data  

Transport Solutions 
0.5 day 

BP200 
MIIM Design & 
HW  Installation 

0.5 day 

BP100 
Structured Cabling 

 Fundamentals 
1 day 

EU205 
MIIM User Training 

1.0 day 

Course Pre-‐requisites Format Class	   Recert

BP100
Structured	  Cabling	  
Design	  and	  Installation	   none

2-‐day	  workshop	  also	  
covering	  BP110	   5	  -‐	  10 N/A

BP110
MPN	  Data	  Transport	  
Solutions

BP100	  or	  
equivalent

0.5-‐day;	  	  mix	  of	  video	  and	  
interactive	  webconference N/A 2	  years

BP200
MIIM	  Design	  and	  
Hardware	  Installation BP100

0.5-‐day;	  	  mix	  of	  video	  and	  
interactive	  webconference N/A 2	  years

EU205 MIIM	  User	  Training none
1-‐day	  workshop	  or	  2-‐part	  
webconference N/A N/A

BP210
MIIM	  Certification	  
Workshop

networking	  
basics;	  BP110

2-‐day	  workshop	  also	  
covering	  BP200 3	  -‐	  5 2	  years

BP400
Canobeam	  FSO	  Design	  
and	  Installation

networking	  
basics 1-‐day	  workshop	   3	  -‐	  5 3	  years

BICSI	  CEC	  credits	  for	  most	  courses	   Subject	  to	  change	  without	  notice

Služby	  CSP	  	  -‐	  školiace	  kurzy	  	  



http://csp.molex.com 
 
 


