ÜRÜNLER VE HİZMETLER
EQUINIX MARKETPLACE
Artık alıcılar ve satıcılar Platform Equinix TM'nin gücünü ortaya
çıkarabilirler
Equinix Marketplace™, benzersiz ve sadece üyelere açık bir
topluluktur ve burada ağ, bulut, SaaS, yönetilen hizmet sağlayıcıları
ve kurumsal müşteriler doğrudan bağlantı kurarak dünyanın
en büyük işletmeler arası eko sistemlerinden biri olan Platform
Equinix™ içinde çeşitli fırsatlar bulur. Marketplace, ücretsiz katma
değerli işletme araçları (güçlü analizler, indirilebilir raporlar, oldukça
yüksek verimliliğe sahip iletişim yöntemleri) sunar ve satış sürecini
gerçek bir kazan-kazan ortamında hızlandırmak için alıcıları ve
satıcıları güçlendirir.

Kapınıza teslim iş fırsatları
Marketplace Matchmaker uygulamaları Platform Equinix ekosistemi
içinde arama yaparak, ister alıcı olun ister satıcı, şirketiniz için en iyi
fırsatları bulmaya çalışır. Mükemmel bağlantıyı bulmak için saatler
veya günler harcamanıza gerek yok.
Tek bir gösterge panelinde, aşağıdakileri görebilirsiniz:
A. Platform Equinix içinde herhangi bir işletme için mevcut iş
ilişkilerinin (ara bağlantılar) toplam sayısı

Neler yapabileceğinize bir göz atalım:

B. Bir şirketin kolokasyon yapabildiği toplam metro sayısı (mevcut
ilişkilere dayanarak)

kurumsal bi̇r aliciysaniz aşağidaki̇leri̇ yapabi̇li̇rsi̇ni̇z

Uygulamalarınızı ve diğer Bilgi İşlem girişimlerini konumlandırmak için en tasarruflu
modeli keşfedin. Yakındaki ortakları kolayca bulabileceğiniz için ağ masraflarınız ciddi
oranda azalır.

C.Aynı konumda bulunduğunuz işletmelerle potansiyel ara
bağlantı fırsatları (çapraz bağlantı yoktur)

Hızlı uygulama ve sınırsız bilgisayar performans gücü için doğru sağlayıcıları bulursunuz.

D.Bir şirketin belirli bir metro konumunda mevcut müşterilerle
sahip olduğu toplam ara bağlantı fırsatları

İşletmenizi büyütmek için en stratejik kolokasyon fırsatlarını keşfedebilirsiniz.
Hizmetleri kurmak ve yeni partner entegrasyonu ile piyasaya giriş süresini azaltmak için
doğru kişilerle temasa geçersiniz.
hi̇zmet sağlayici saticiysaniz aşağidaki̇leri̇ yapabi̇li̇rsi̇ni̇z

Tüm hizmetlerinizi, faaliyet bölgeleriniz içinde satın almaya hazır bir grup müşteriye
sunabilirsiniz. Son saydığımızda bu rakam 9.500'den fazlaydı!
Vitrininizi kişiselleştirerek talep oluşumunu tetikleyin ve arama sonuçlarında hizmetlerinizi
tanıtın.
Hizmet tekliflerinizi farklılaştırın ve müşterilerinize sektörel çözümler sunun.
E-posta yoluyla düzenli olarak işletmeniziçin büyüme önerileri alın.

Müşteriler/ İş Ağ Hizmeti Ve Bulut Hizmet Finansal
Ortaklari
Sağlayicilari
Hizmetler

İçerik Ve
Kurumsal
Dijital Medya Hizmetler

Marketplace
Vitrinleri

Global

2264+ (NSP)3221+(CSP)

1510

1035

3128

9814

Amerika
Kıtası

868+(NSP) 1291+(CSP)

842

462

1596

4507

Asya
Pasifik

358+(NSP) 617+(CSP)

200

205

545

1641

EMEA

1023+(NSP) 1277+(CSP)

441

347

948

3543
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Güçlü özellikler
Hesaplar- üye ve misafir, kendi kendine kayıt ve deneme hesapları
da dâhil olmak üzere üye ve misafir hesapları
Vitrin düzenleme- etkinlikler, tanıtımlar ve çözüm özetleri ekleyin.
Uygulamaları paylaşın, hizmet tekliflerinizi güncelleyin, rozet
kazanın ve ekibinizin iletişimini yönetin
Arama yapın ve bağlanın- konum, hizmet, sektör ve favorilere göre
filtreleme yapın. Arama sonuçlarınızı kaydedin ve bir kuruluş olarak
üyeyseniz, hizmet sağlayıcılarla iletişime geçin.
Hizmet sağlayıcı raporları- konumlar, müşteriler, bağlanabilirlik ve
daha fazlası hakkında bilgi sahibi olarak karar vermek için size özel
oluşturulmuş raporları indirin

üyelerle i̇lgi̇li̇ i̇lgi̇nç bi̇lgi̇ler

Ayda 11.000'den fazla arama
4.300'ten fazla doğrudan yönlendirme gönderimi
900'den fazla aylık oluşturulan rapor sayısı
Amerika Kıtası ve Asya-Pasifik ağlarının % 100'ü

Equinix ekosistem gücünü serbest bırakma ve işlerinizi
hızlandırmanın zamanı gelmedi mi? https://marketplace.equinix.
com/ adresinde kayıt yaptırarak bugün Marketplace üyesi olun!
Veya (MarketplaceDemo@Equinix.com) e-posta adresinden
Equinix Markeplace temsilcilerimizden biriyle bir demo planlayın.
Etkileneceğinizi garanti ediyoruz!

Doğrudan bağlantı rozetleri- Öne çıkarılan bulut ve ağ hizmet
sağlayıcıları vurgulanır
Harita uygulaması- potansiyel pazarları, merkez bağlantılarını ve
gecikme şebekelerini tanımlayın
Eşleştirme uygulaması- çapraz bağlantı ilişkileri olan mevcut
müşteriler için bağlantı ve kolokasyon fırsatlarını değerlendirmeleri
için büyük ölçekli sağlayıcılara sunulan bir hizmettir
Eşleştirme Simülatörü- Equinix temsilcinizle birlikte çalışın
ve kolokasyon fırsatlarını tanımlayın ve hedeflenen metro
konumlarındaki alıcıları bulun

İşletmenizin Büyümesine Yardımcı Olmak İçin Equinix
Marketplace'e Katılın

Ekosistem Görselleştirici- Equinix temsilcinizle birlikte çalışın
ve herhangi bir Equinix metro konumu müşteri ekosistemlerini
görüntüleyin
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