
Yeni Milestone Partner Program’ın, müşterilerinize en iyi 
video teknolojisi çözümlerini sunmanızı nasıl mümkün 
kılacağını ve bu konuda sizi nasıl destekleyeceğini keşfedin. 

YENI 
MILESTONE 
PARTNER 
PROGRAMI

En iyiyi birlikte sunmak 



Bu İş Ortağı Programı, sizin ve müşterilerinizin 
hem güvenlik hem de diğer alanlarda video 
teknolojisinin tüm avantajlarını keşfetmenizi sağlar. 
Müşterilerinizin ilerlemesine yardımcı olarak biz 
de büyüyebilir ve yeni pazarlara açılabiliriz. 
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Milestone ve İş Ortaklarımız, piyasadaki en iyi performans gösteren 
video teknolojilerini müşterilerine sunmak için ortak bir görevi üstlenmiştir. 
Yeni Milestone Partner Program, bunu birlikte nasıl başaracağımıza dair 
bir çerçeve sağlar. 

Milestone çözümlerini hayata geçiren uzmanlar arasında 
bayiler, sistem entegratörleri, güvenlik uzmanları ve hizmet 
sağlayıcılar vardır. İşte bu nedenle küresel Teknoloji Ortakları 
topluluğumuz ile ürünlerimiz, kaynaklarımız, desteğimiz ve 
eğitimlerimize erişmenizi sağlamak için yeni Milestone Partner 
Program’ı geliştirdik. 
 
Bu İş Ortağı Programı, sizin ve müşterilerinizin hem güvenlik 
hem de diğer alanlarda video teknolojisinin tüm avantajlarını 
keşfetmenizi sağlar. Müşterilerinizin ilerlemesine yardımcı 
olarak biz de büyüyebilir ve yeni pazarlara açılabiliriz. 

Alanınızda lider olmanız için tasarlandı 

Bu yeni Program, İş Ortağının ve müşterilerin dönüşen 
ihtiyaçlarının yanı sıra değişen piyasa koşullarını da yansıtır. 
Yeni bir Program kademe yapısı, yeniden düzenlenmiş 
indirimler ve teşvikler ve yeni destek seçeneklerine sahiptir.  

Müşterileriniz için istediğiniz şeyin yalnızca en iyisi olduğunu 
biliyoruz, bu yeni Program bunu gerçekleştirmenize yardımcı 
olmak için tasarlandı. 

EN İYİYİ 
BİRLİKTE 
SUNMAK 
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Temel avantajlar:

• Etkisi dünya çapında 500.000’den fazla 
müşteri tesisinde kanıtlanmış, XProtect 
üzerine kurulu çözümler sunar  

• Güvenlikte ve diğer alanlarda gelişmiş 
video yazılımı ve donanımına ilk siz 
sahip olun

• 11.000 cihaz desteği içeren açık 
platform esnekliğinden yararlanın  

• Milestone’un 2.000’den fazla Teknoloji 
Ortağına erişim sağlayarak uçtan uca 
çözümler geliştirin 

Temel avantajlar:

• Gelir performansı arttıkça daha 
kazançlı standart indirimler sağlar  

• Yeterlilik kazandıkça ve Programda 
ilerledikçe daha fazla avantaj sağlar  

• Üst kademe İş Ortakları, ekstra 
indirimlerin olduğu Hızlandırma 
programına katılabilir

Dünya lideri video teknolojisini 
çözümünüzün bir parçası yapın 

Şu anda halihazırda piyasada lider konumunda hizmet 
ve destek sunuyorsunuz. İş ortaklığınız aracılığıyla bu 
hizmet ve destekleri, müşterilerinize mevcut en iyi 
çözümleri sunmanızı sağlayan güçlü bir kombinasyon 
olan Milestone’un dünya lideri video yönetim 
yazılımıyla tamamlayabilirsiniz. 

İşinizi büyütün ve 
ödüller kazanın 

Milestone’a ve ortak başarımıza kendinizi ne kadar 
adarsanız o kadar fazla indirim kazanırsınız. 

Sertifika ve gelir performansında yeterlilik kazanarak 
avantajlar ve gelişmiş faydalardan yararlanırken 
kademelerde yükselebilirsiniz.

Piyasa lideri çözümler  Ödüller ve kârlılık  

NEDEN MILESTONE 
ILE IŞ ORTAKLIĞI 
YAPMALISINIZ?
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Güvenlikte ve diğer alanlarda 
en iyisini sunmanıza yardımcı 
olacak desteğimize güvenin

Müşterilerin memnuniyeti ve sunduğunuz 
çözümlerin başarısı sizin becerikli ellerinizde 
başlar ve sonuca ulaşır. Bu nedenle eğitim 
ve kaynaklar dahil olmak üzere müşterilere 
en fazla değeri sunmanıza yardımcı olmak için 
tam desteğimize güvenebilirsiniz.

Her alanda yanınızda olan 
Güvenilir bir İş Ortağı

İşinizi büyütmenize yardımcı olmak için yeni aktif 
fırsatlar yaratan, tamamen iş ortağı odaklı bir şirketin 
desteğine güvenebilirsiniz. 

Milestone yalnızca bir yazılım ve donanım sağlayıcısı 
değildir. Kendimizi, İş Ortaklarımızı pazardaki 
faaliyetlerinin her alanında desteklemeye adadık. 

Temel avantajlar:

• Tamamen iş ortağı odaklı bir  
şirketle çalışın 

• Dünyanın dört bir yanındaki yetenekli 
Milestone uzmanlarından destek alın

• 11.000’den fazla bayi ve entegratörden 
oluşan bir topluluğa katılın

Müşteri Başarısı  Güvenilir ortaklık 

Temel avantajlar:

• Video teknolojisinde global bir liderle 
iş birliği yapın 

• Stratejik ve teknik önerilerinden 
yararlanın  

• Çok sayıda eğitim seçeneği ile 
yetkinliklerinizi geliştirin  

• Teminat kullanımı da dahil olmak 
üzere pazarlama desteği alın 
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Milestone 
Authorized İş Ortağı

Authorized, Programın Hüküm ve 
Koşullarını kabul eden ve minimum 
Milestone gelir gerekliliklerini 
karşılayan İş Ortakları için giriş 
seviyesinde bir kademedir. 

Authorized İş Ortakları, Milestone ile 
yüksek performanslı video çözümleri 
oluşturmak için temel kaynaklara 
ve avantajlara erişebilir. 

Milestone 
Advanced İş Ortağı

Milestone’un teknik sertifikaları 
ve satış eğitimleri aracılığıyla ileri 
seviyede beceriler kazanan İş 
Ortakları içindir. 

Bu kademe; cömert indirimler, 
XProtect ve Milestone Husky 
IVO™ cihazları dahil olmak üzere 
tüm Milestone ürün portföyüne 
ve ayrıca teknik desteğe ve proje 
indirimlerine öncelikli erişim gibi 
pazara açılma stratejisi başarısına 
yardımcı olacak kaynaklara ve 
teşviklere erişim sağlar. 

Milestone 
Premier İş Ortağı 

Bu en yüksek kademedir. En fazla 
sayıda eğitimi tamamlayan ve en fazla 
sertifikayı alan en nitelikli, üretken ve 
yatırım yapmaya istekli İş Ortaklarımız 
için oluşturulmuştur. 

Pazara açılma stratejisi faaliyetlerinde 
yıllık ortak iş planları aracılığıyla bizimle 
iş birliği yaparlar. Sağladığı kazançlı 
avantajlar arasında Milestone Global 
Teklif Masasına öncelikli erişim ve yeni 
Gelir Hedefi Hızlandırma Programını 
para iadeleri için uygunluk kazanma 
imkanları yer alır.

AUTHORIZED
İŞ ORTAĞI

İş Ortağı Programı

İŞ ORTAĞI
ADVANCED

İş Ortağı Programı

PREMIER
İŞ ORTAĞI

İş Ortağı Programı

PROGRAM TASARIMI 
Bu yeni Program şeffaflık sağlamanın yanı sıra mevcut ve potansiyel 
müşterilere uzmanlığınızı ve deneyiminizi göstermek için tasarlanmıştır. 

Bu yeni İş Ortağı Programında üç İş Ortağı kademesi vardır: 
Authorized, Advanced ve Premier. Her bir kademe için 
uygunluğunuz, katılım seviyenize ve üretkenliğinize bağlıdır. 

Eğitimleri tamamladıkça sertifikalar kazandıkça ve daha yüksek gelir 
seviyeleri elde ettikçe daha fazla fayda ve destek seçeneklerinden 
faydalanabileceğiniz Program kademelerine yükseleceksiniz.  
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Ülke Seviyesinde İş Ortağı Statüsü

= PREMIER

Ülke Seviyesinde İş Ortağı Statüsü
PREMIER

Tesis A

Alınan toplam 
sertifika sayısı

Elde 
edilen gelir

Ülke Seviyesinde İş Ortağı Statüsü
PREMIER

Tesis C

Alınan toplam 
sertifika sayısı

Elde 
edilen gelir

Ülke Seviyesinde İş Ortağı Statüsü
PREMIER

Tesis B
Ülke Genel Merkezi

Alınan toplam 
sertifika sayısı

Elde 
edilen gelir

Alınan toplam sertifika sayısı

Toplam gelir performansı

ÜLKE SEVİYESİNE GÖRE 
İŞ ORTAĞI DURUMU 
İş Ortağı statüsü, daha fazla esneklik sağlamak ve üst kademe 
avantajlarına erişimi kolaylaştırmak için tek bir sistem yerine ülke 
seviyesine dayalı olarak belirlenecektir.

Bu, Programdaki kademe uygunluğunuzun bir ülkedeki tüm sistemlerinize dair sertifikasyonlar ve gelirlerin birlikte 
değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir İş Ortağının bir ülkede üç lokasyonu varsa kademe statüleri sertifikaların sayısı 
ve tesislerin toplam gelirinin birlikte değerlendirilmesiyle belirlenecektir. Bu kademe atama yöntemi, İş Ortaklarının 
işlerinde nasıl ve nereye yatırım yapacakları konusunda seçim yapabilmelerini sağlar. 
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PROGRAM 
GEREKLİLİKLERİ 
İş Ortağı Programı, gereklilikler açısından aşamalı bir süreçtir. Kademe ne 
kadar yüksek olursa bir İş Ortağının kaynaklar ve avantajlar için uygunluğu 
kazanmak ve sürdürmek için karşılaması gereken gereklilikler de o kadar 
fazla olur. Eğitim ve sertifika gereklilikleri dünya çapında aynıdır. Satış geliri 
gereklilikleri ise dünya genelindeki tüm bölgeler için geçerli olan objektif 
kriterler kapsamında bölgelere göre farklılık gösterir.

Milestone Partner Program Hüküm ve Koşullarının Kabulü

Yıllık Gelir Eşiği Gerekliliği (Ülke Seviyesinde)

İşe Alıştırma Eğitiminin Tamamlanması

Yıllık Satış Eğitiminin Tamamlanması

Milestone Certified Design Engineer (Ülke Seviyesinde)

Milestone Certified Integration Technician (Ülke Seviyesinde)

Milestone Certified Integration Engineer (Ülke Seviyesinde)

Yıllık İş Planı

Milestone Marka Uyumu

Gelir eşiği gereklilikleri 
hakkında daha fazla bilgi için 
Milestone’a veya Milestone 
iletişim kişinize ulaşın. 

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Gelir eşiği hakkında: 

Tüm İş Ortaklarının, bu İş Ortağı Programına katılmak için minimum 
gelir gerekliliğini karşılaması gerekir. Gelir, bir takvim yılı içerisinde 
elde edilen toplam net miktarla ölçülür. Her katmanın kendi eşik 
değeri vardır ve eşik değerleri bölgeye göre farklılık gösterir. 
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EĞİTİM VE  
SERTİFİKA 
Yeteneklerinizi geliştirmek, müşterilere göstermek, Advanced ve Premier 
kademe statülerine geçmek için bazı eğitimleri tamamlamanız ve teknik 
sertifikaları almanız gerekir.  

İş Alıştırma  
Eğitimi

İşe Alıştırma Eğitimi, İş Ortağına 
sunulan kaynaklara genel bir bakıştan 
Milestone ürünlerine ve mevcut 
sertifikalara ilişkin içgörülere ve 
ürünlerin nasıl sipariş edileceğine 
dair bilgilere kadar, bir İş Ortağının 
Milestone ile çalışırken ne yapması 
gerektiğini bilmesini sağlar. 

Yıllık Satış  
Eğitimi

Yıllık Satış Eğitimi, Milestone ürünlerini 
satmak için İş Ortaklarının ihtiyaç 
duyduğu uygulamalı bilgileri sağlar. 
Ayrıca pazar eğilimleri, satış teknikleri 
ve müşteri itirazlarını karşılama gibi 
konularda rehberlik sağlar. 

Teknik  
sertifika

İş Ortakları, Advanced ve Premier 
kademelerine ulaşmak için bir dizi 
teknik sertifikayı tamamlamalıdır. 
Teknik sertifikalar, Milestone ürünlerinin 
uygulanması ve destek hizmetleri 
konusunda iş ortaklarının eğitim almasını 
sağlar. Sertifikalar aynı zamanda iş 
ortaklarının müşterilere yeteneklerini ve 
yeterliliklerini göstermelerine imkan verir.

TASARIM 

MÜHEND
İSİ

ENTEGRASYON MÜHENDİSİ

ENTEGRASYON 
TEKNİSYENİ
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Öne çıkan gereklilikler

Yıllık İş Planı 

Premier kademedeki bir İş Ortağı olarak, işinizi nasıl 
büyüteceğiniz konusunda uzman desteği alacaksınız. Buna 
hedefler, iş hedefleri, eğitim ve sertifika ihtiyaçların yanı sıra 
bir Milestone temsilcisi ile birlikte oluşturulan, pazara açılma 
stratejisi faaliyetlerini detaylandıran bir Yıllık İş Planı dahildir.

Marka Uyumu 

Premier İş Ortaklarının, kendi kademe seviyelerine ulaşmak 
ve bunu sürdürmek için belirli marka uyumu gerekliliklerini 
karşılamaları gerekir. Buna Milestone ve ürünlerimizin tanıtımı 
da dahildir. Authorized ve Advanced İş Ortakları da bu yönde 
teşvik edilir, ancak bu onlar için zorunlu değildir



PROGRAM AVANTAJLARI 
Milestone Partner Program, bir İş Ortağının performansını ve müşteri 
başarısına bağlılığını dikkate alarak destek ve ödüller sunar. Hedeflerimize 
ve başarılarımıza ne kadar kendini adarsanız Milestone size o kadar fazla 
teşvik ve kaynak sağlar.

Kademe İndirimi 

Yeniden Satılmayan Tanıtım Lisansları

XProtect Express+ satışına yetkili 

XProtect Professional+ satışına yetkili 

Husky IVO cihazlarının satışına yetkili

Tüm Milestone ürün portföyünün satışına yetkili

Satış promosyonlarına katılım 

Proje indirimleri için uygunluk  

Önceliklendirilmiş teknik destek 

Milestone İş Ortağı Bulucu’da Yer Almak  

Global Teklif Masasına Öncelikli Erişim 

Gelir Hedefi Hızlandırma Programı

AUTHORIZED

ADVANCED

PREMIER

Kademe İndirimi seviyeleri 
hakkında daha fazla bilgi için 
Milestone veya Milestone 
iletişim kişinize ulaşın. 

İş Ortağı Kademe İndirimleri Hakkında: 

Her bir İş Ortağı kademesine göre Milestone ürünlerinde 
kazançlı standart bir indirim kazanır. 

*Bu yeni Programa kaydolan tüm İş Ortakları, Milestone Certified Design Engineer ve Milestone Certified Integration 
Technician sertifikalarını almışlarsa 1 Temmuz - 31 Aralık tarihleri arasında tüm XProtect Ürünleri de dahil olmak üzere 
tüm Portföyü satma yetkisine sahip olacaktır.
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GELİR HEDEFİ 
HIZLANDIRMA PROGRAMI
Premier İş Ortakları, gelir hedeflerine ulaştıklarında ve bu hedefleri 
aştıklarında onları ödüllendiren Gelir Hedefi Hızlandırma Programına 
özel erişim imkanına sahip olurlar.

Premier İş Ortakları, satış geliri hedeflerinin aşılması karşılığında yıllık Milestone satışlarının %4’üne kadar para iadesi 
almaya hak kazanır. Accelerator indirimleri kademelidir; ne kadar çok satarsanız o kadar fazla kazanırsınız.

Adım 1: Hızlandırma eşiği hedefinin aşılması

Premier İş Ortakları, minimum para iadesine hak kazanmak için önceki yıl 
ulaştıkları Milestone gelirlerinin %120’sini aşmalıdırlar. İş Ortağı, ilk eşik 
hedefi ulaşıldığında yıllık satışlar üzerinden %2,5 oranında bir para iadesi 
almaya hak kazanır.

%100
Minimum 

Gelir 
Hedefi

Önceki yılın satışları +%20

Adım 2: Para iadesini artırmak için gelirlerinizi artırmalısınız

Eşik tutarı bir kez karşılandığında hızlandırma indirimleri aşamalı olarak ilerler. Premier 
iş ortakları ne kadar fazla gelir yaratırsa yıllık indirimleri o kadar yüksek olur. İş Ortağı 
hedefin %150’sine ulaştığında en yüksek eşik tutarına ulaşılır; bu maksimum seviyeye 
ulaşan iş ortağı, yılbaşından o güne kadar olan satışlardan %4 indirim alır.

Gerçekleşen satışlar

%100
%80

%2,5
%3

%4

%120
%100

%180
%150

%150
%125Eşik yüzdeleri

Geçen Yılın Toplam Satışlarına Oranları
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Öne çıkan avantajlar

Proje İndirimleri 

Premier ve Advanced 
statüdeki İş Ortakları, 
standart kademe indirimlerine 
ek olarak proje indirimlerinde 
faydalanabilirler. Proje 
indirimlerinin koşulları ve 
sınırlamaları vardır. Daha fazla 
bilgi için lütfen Milestone’da 
iletişimde olduğunuz kişiyle 
iletişime geçin.

Önceliklendirilmiş 
teknik destek

Bu ek destek katmanı, 
Premier ve Advanced 
İş Ortaklarına sunulur. 

Milestone Technical Support, 
olayları kademelerine 
ve önemlerine göre 
önceliklendirmek için 
bir karar matrisi kullanır.  

Global Teklif Masasına  
öncelikli erişim

Milestone Global Teklif Masası, 
Proje Yönetim Uzmanları 
Birliği’nin (PYUB) en iyi 
uygulamalarını, süreçlerini ve 
araçlarını uygulayan bir ekiptir. 
Tüm İş Ortakları, Premier İş 
Ortakları için sunulan öncelikli 
erişim ile destek talep edebilir. 

Milestone İş Ortağı Bulucu

Advanced ve Premier İş 
Ortakları, Milestone İş Ortağı 
Bulucuda yer alacaktır. 
Bu, müşterilere İş Ortağı 
durumunuzu, edinilen teknik 
yetkinlikleri ve MyMilestone 
hesap profilinize göre iletişim 
bilgilerinizi sunar.   
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EN İYİ ÇÖZÜMLERİN 
BELİRLENMESİ 
Milestone’un dünya lideri XProtect® video yönetim yazılımı, Milestone’un 
sunduğu ürünlerin merkezinde yer alır. Dünya çapında 500.000’den 
fazla müşteri tesisinde kendini kanıtlanmıştır. 

Bir İş Ortağı olarak, müşterilerinizin yeni ve olağanüstü 
iş sonuçları elde etmesine yardımcı olacak özel kaynaklara 
ve eğitime erişebilirsiniz. 

XProtect video yönetim yazılımı (VYY), video gözetimine 
ait tüm parçaları kusursuz biçimde bir araya getiren 
bir video çözümü yazılımı (VMS) platformudur. Akıllı 
Haritalar ve XProtect Rapid REVIEW adli analitik gibi 
temel özelliklerinin yanı sıra açık platform esnekliği ile 

küresel Teknoloji Ortakları topluluğumuzun yazılım 
ve donanımını entegre etmenize olanak tanır. 

Tüm İş Ortakları, Milestone XProtect Essential+, XProtect 
Express+ ve XProtect Professional+ ile önceden XProtect 
yüklenmiş Husky IVO cihazlarımızı sertifikasız satma yetkisine 
sahiptir. Advanced ve Premier İş Ortakları, donanım dahil 
portföydeki tüm ürünleri satma yetkisine sahiptir.

Ücretsiz

Sekiz kameraya 
kadar destekler 
ve küçük işletmeler 
için idealdir. 

48 kameraya 
kadar destekler 
ve temel güvenlik 
ihtiyaçları ile daha 
küçük tek sistemli 
kurulumlar için 
tasarlanır. 

Sınırsız sayıda 
kamerayı ve sunucuyu 
destekler. Olayları 
çabucak belirleme 
ve yanıt verme ihtiyacı 
duyan çok tesisli 
şirketler için uygun 
hale getirilmiştir. 

Sınırsız kamerayı 
ve sunucuyu 
destekler. Uçtan uca 
video bütünlüğünü 
koruma gereksinimi 
duyan büyük ölçekli 
kurulumlar için 
tasarlanmıştır. 

Sınırsız sayıda kamerayı 
ve sunucuyu destekler. 
Üstün durum farkındalığı 
gerektiren yüksek 
güvenlikli ve kritik görev 
üstlenen kurulumlar 
için tasarlanmıştır.  
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Milestone Destek Ekibi

Milestone Destek, İş Ortaklarına çeşitli sorunları ve ihtiyaçları için 
destek sağlamaya hazır uzman ve profesyonellerden oluşan bir ekiptir. 
İş Ortakları aynı zamanda özel destek portallarına ve araçlarına erişebilirler. 

Teknik Destek Portalı

Destek vakalarınızı Milestone Care 
portalları ile çevrimiçi olarak 
görüntüleyin ve yönetin.

Deployment Assistant Aracı

Kurulum ve belgelendirmeye yönelik 
takip edilmesi kolay yaklaşımlar sağlar. 
Bu araç, sistem performansını optimize 
edecek ve müşteri memnuniyeti 
sağlayacaktır.

Yazılımı indirin

Milestone yazılımını ve cihaz paketlerini 
ihtiyacınız olan sürüm ve dilde kolayca 
indirebilirsiniz.

Ücretsiz demolar
Kendiniz veya müşterileriniz için ücretsiz 
demolar talep edin. Demolar, canlı bir 
ortamda Milestone XProtect ve üçüncü 
taraf entegrasyonlarını içerir. 

Ücretsiz test lisansları 
Milestone XProtect VYY’nin sunduğu 
imkanları kendi ofis ortamınızda 
keşfedin ve değerlendirin. 

Milestone Marketplace 
Bir sonraki projeniz için mükemmel 
yazılım, donanım ve Teknoloji 
Ortaklarını sadece birkaç tık ile 
Global Marketplace’de bulun.

Satış kaynakları

Bir İş Ortağı olarak satışlarınızı artırmak için araçlara, kaynaklara ve uzman 
tavsiyelerine erişebilirsiniz. Satış kaynaklarına örnek olarak şunlar verilebilir: 

İŞ ORTAĞI DESTEĞİ 
VE KAYNAKLARI 
Bu iş Ortağı Programı, Milestone ile iş yapmayı basit ve kârlı hale getirmek 
üzere tasarlanmıştır. Bu araçları ve kaynakları, satış ve pazara açılma 
stratejisi başarınıza ve Milestone ürünlerini kurmanıza ve desteklemenize 
yardımcı olması için derledik. 

14   •   Milestone Partner Program



Pazarlama desteği

İşinizin büyümesinde ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesinde yardımcı 
olması için sunulan çeşitli pazarlama araçları ve varlıkları şunları içerir: 

İş Ortağı Pazarlama Kitleri

İş Ortağı kitleri, Milestone ürünlerini web 
sitelerinde, bültenlerde, sosyal medyada 
ve daha fazla alanda kullanabileceğiniz 
hazır mesajlaşma, görüntüler ve örnekler 
yoluyla satmanıza yardımcı olur.  

İş Ortağı Programı varlıkları

Bu rozetler, potansiyel müşteriler için 
yeteneklerinizi ön plana çıkarmanız 
ve bir sonraki kurulum projelerinde 
tercih edecekleri İş Ortağı olma şansınızı 
artırmanız için sunulur.  

Müşteri Hikayeleri

Müşteri hikayeleri sunduğumuz 
çözümlerin başarısı, etkinliği ve 
potansiyeli hakkında gerçek dünyadan 
örnekler sunan değerli varlıklardır. 
Milestone, başarılı müşteri hikayeleri 
geliştirmenize yardımcı olur.

Eğitim kaynakları

Milestone aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli 
bilgi oluşturma ve self servis imkanları sunar: 

e-Öğrenme

Milestone çözümlerini tasarlama, 
yapılandırma ve yönetme konusunda 
kendi temponuzu belirleyebileceğiniz 
ücretsiz eğitim. 65’in üzerinde ders 
mevcuttur.

Dokümantasyon Portalı

Birkaç tıklamayla ürünler, eklentiler 
ve eğitimle ilgili teknik belgelere 
kolayca ulaşın.

Knowledge Base 

Milestone uzmanlarının teknik konular 
hakkında makaleler yayınladığı, görüş 
alışverişinde bulunduğu ve en sık 
karşılaşılan sorunların çözülmesine 
yardımcı olduğu bir forumdur.  
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Milestone Systems hakkında

Milestone Systems güvenlik veya 
diğer amaçlı açık platform video 
teknolojisi yazılımı pazarının lider 
ve öncü tedarikçisidir; bu yazılım 
dünyanın, güvenliği nasıl sağlayacağını, 
varlıkları nasıl koruyabileceğini ve 
iş verimliliğini nasıl artırabileceğini 

görmesine yardımcı olan teknolojidir. 
Milestone, dünya genelinde 500.000’in 
üzerinde kurulumuyla, sahada 
kanıtlanmış güvenilir ve ölçeklenebilir 
çözümlere sahip ağ video teknolojisinin 
geliştirilmesinde ve kullanılmasında iş 
birliğini ve yeniliği destekleyen bir açık 
platform topluluğuna olanak sağlar. 

1998 yılında kurulan Milestone, Canon 
Group bünyesinde bağımsız bir şirkettir. 

Daha fazla bilgi için  
www.milestonesys.com 
adresini ziyaret edin

MÜŞTERILERE EN IYISINI 
SUNMAK IÇIN BIZE KATILIN!
Milestone Partner Program ile ilgili sorularınız için Milestonesys.com adresini 
ziyaret edin veya Milestone’da iletişimde olduğunuz kişiyle iletişime geçin.


