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Proste zarządzanie licencjami dzięki platformie 
Circle od Zyxel 
 

Zyxel Networks przedstawia Circle – platformę służącą do zarządzania licen-
cjami i subskrypcjami Zyxel. Łączy ona w jednym miejscu zarządzanie akty-
wami, kontami oraz funkcje handlu elektronicznego. Dzięki zcentralizowanej 
platformie dostawcy usług zarządzanych, sprzedawcy VAR i resellerzy mogą 
teraz nie tylko oszczędzić czas, ale również zyskać nowe źródło przychodów. 

 

Circle to rozwiązanie, które zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji. 
Umożliwia ono partnerom firmy Zyxel szybki wgląd w informacje o urządze-
niach, licencjach oraz rozliczeniach, ułatwiając efektywne zarządzanie wie-
loma kontami.  

 
Korzystając z platformy Circle, resellerzy mogą w prosty sposób wyszukać 
wszystkie dostępne licencje Zyxel w centralnym magazynie. Dodatkowo użyt-
kownicy mogą importować, rejestrować lub synchronizować urządzenia z ist-
niejących kont MyZyxel, grupować urządzenia klientów oraz przeglądać sub-
skrypcje z wielu lokalizacji w jednym miejscu.  Pozwala to oszczędzić czas po-
trzebny na obsługę wielu klientów.  

Bezproblemowe odnowienia i elastyczne opcje płatności 

Partnerzy firmy Zyxel za pomocą Circle mogą również „autoaktywować” 
usługi w sposób hurtowy. Platforma pozwala zaznaczyć kilka urządzeń do od-
nowienia i aktywacji oraz ujednolicić daty odnowień grupowych*, a także 
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szybko zidentyfikować usługi wymagające odnowienia oraz dostępne licen-
cje dla każdego konkretnego modelu.  

Opcje płatności są bardziej elastyczne – użytkownicy mogą teraz płacić 
online bezpośrednio poprzez platformę Circle z zachowaniem istniejących 
cen zależnych od poziomu partnerstwa lub płacić offline zgodnie z bieżącą 
umową.  

– Nie ulega wątpliwości, że Covid-19 przyspieszył cyfryzację oraz inwestycje 
w innowacje. Według Gartnera, niemal 70 proc. zarządów firm rozwinęło ini-
cjatywy cyfrowego biznesu z powodu pandemii – powiedział Inchen Lin, 
p.o. wiceprezesa w Zyxel Intelligence Cloud Center.  

– Stworzyliśmy Circle, aby wesprzeć naszych partnerów, którzy muszą zapano-
wać nad wzrostem inwestycji technologicznych i chcą czerpać z niego zyski. 
Nasze w pełni cyfrowe podejście pozwala zarządzać licencjami i subskryp-
cjami szybciej i efektywniej – dodał Inchen Lin.  

Circle obecnie obsługuje urządzenia i usługi zabezpieczające firmy Zyxel, 
w przyszłości mają zostać dodane także inne urządzenia i usługi.  

 

Więcej informacji o Circle na stronie Zyxel.  

*Funkcja dostępna w czerwcu 2021 r. 

 

 

Zyxel Networks 

Zyxel od ponad 30 lat zapewnia użytkownikom domowym i biznesowym dostęp do Internetu, od samego 
początku polegając na innowacjach i usługach zorientowanych na potrzeby klientów. W 1989 roku ozna-
czało to modemy analogowe. Dziś to wykorzystanie sztucznej inteligencji i chmury, by zapewniać szybkie, 
niezawodne i bezpieczne rozwiązania sieciowe dla domu i firmy. 

Zyxel jest znaczącą marką na globalnym rynku urządzeń sieciowych: 

• obecny na 150 rynkach na całym świecie 

• 1 mln firm pracuje lepiej, dzięki produktom marki Zyxel 

• 100 milionów urządzeń łączących na globalną skalę 

Obecnie, Zyxel tworząc sieci przyszłości, uwalnia potencjał i spełnia wymagania nowoczesnych miejsc 
pracy – wspiera ludzi w biurze, codziennym życiu i w czasie wolnym. 

Dołącz do nas na Facebooku i LinkedIn! 

 


