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INTRODUCTIEPRIJZEN VOOR DE SMARTZONE SWITCH MANAGEMENTLICENTIES!

Unified Wired/Wireless Management met de SmartZone Network Controllers 

Met de introductie van de SmartZone OS 5 worden er switch managementtoepassingen toegevoegd aan de 
bestaande SmartZone-producten om zo alle Ruckus Access Points en ICX Switches in één platform te beheren 
en te managen. Om de introductie van de SmartZone OS 5 een boost te geven, biedt Ruckus nu een scherpe 
korting voor de SmartZone managementlicenties bij aanschaf van een Ruckus Switch uit de ICX 7000-serie. In 
dit document vindt u meer informatie over deze promotie of neem contact op met de salesafdeling van 
Alcadis.

OVER RUCKUS SMARTZONE

Wilt u uw bestaande multi-site netwerk uitbreiden? Levert u single of multi-tier management netwerkservices? 
Ruckus SmartZone maakt dit nu eenvoudig! De SmartZone-netwerkcontrollers zorgen ervoor dat u op een 
makkelijke manier een netwerk kunt opbouwen, managen en beveiligen, upgrades kunt uitvoeren of uw 
netwerk kunt troubleshooten. De SmartZone-netwerkcontrollers zijn beschikbaar als een fysieke of virtuele 
controller.

OVER RUCKUS ICX SWITCHES

Met de Ruckus ICX Switches kunt u gemakkelijk een netwerk inrichten en managen, de veiligheid verbeteren, 
troubleshooten verminderen en upgrades eenvoudig uitvoeren. De low-latency, non-blocking architectuur 
van de ICX Switches zorgen voor uitstekende doorvoersnelheden om zware netwerkactiviteiten te kunnen 
ondersteunen. Of u nu een standalone switch, een stack of een Fabric netwerk configureert, u zult altijd 
profiteren van de snelheid die Ruckus biedt, flexibiliteit en bescherming van uw investering.

DE AANBIEDING: TOT WEL 88% KORTING

Koop nu een ICX Switch en krijg een aantrekkelijke korting op de aanschaf van uw SmartZone Switch 
managementlicentie. Deze aanbieding is geldig t/m 31 december 2019 en biedt u een aantrekkelijke prijs om 
uw verkoop te stimuleren. Vereenvoudigd beheer van zowel bekabelde als draadloze netwerken is de meest 
gevraagde eis voor het netwerk. Ruckus SmartZone OS 5 biedt u dit en helpt u Ruckus te positioneren bij uw 
klanten. 
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PROMOTIE-INFORMATIE:

De in aanmerking komende SKU moet worden aangeschaft met een ICX 7000-switch. De hoeveelheid in 
aanmerking komende SKU's moet lager zijn dan of gelijk aan het aantal gekochte switches en moeten op 
dezelfde order worden besteld. 

VOORWAARDEN:

• Dit document is uitsluitend voor informatiedoeleinden en vormt geen aanbod van Ruckus Networks.
• In aanmerking komende SKU: L09-0001-SGCX.
• Promotiecode:  RKS-0100.
• In aanmerking komende regio's:  Noord-Amerika, LATAM, EMEA, APJ.
• In aanmerking komende resellers: alle geautoriseerde Ruckus VARs.
• Deze promotie is geldig van 1 januari t/m 31 december 2019.
• Aanschaf limieten:

o De in aanmerking komende SKU moet worden aangeschaft met een ICX7000 switch. De 
hoeveelheid in aanmerking komende SKU's moeten lager zijn dan of gelijk aan het aantal 
gekochte switches en moeten op dezelfde PO staan.

o Deze promotie is niet geldig voor inmiddels al aangeschafte/geïnstalleerde switches.
• Andere vereisten en beperkingen:

o Resellers moeten de volgende gegevens vermelden bij hun aanvraag:
▪ Naam en adres van eindklant.
▪ Promotiecode RKS-0100.

o Deze promotie kan niet worden gebruikt in combinatie met andere lopende aanbiedingen.
• Ruckus behoudt zich het recht voor om deze promotie aan te passen dan wel te annuleren.

HAPPY SELLING! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager van Alcadis

SZ License SKU MSRP Recommended VAR Discount Recommend VAR Purchase Price 

L09-0001-SGCX €100 88% €12




