
Yleistä
ISV-kumppaniohjelma on ohjelmistokehittäjille suunnattu 
yhteistyömalli. Sen tavoitteena on luoda elinvoimainen 
ja kasvava liiketoimintaekosysteemi, joka tuo lisäarvoa 
asiakkaillemme tarjoten samalla mahdollisuuden 
kannattavaan liiketoimintaan kolmansille osapuolille. 

ISV-kumppaniohjelma on kehittäjille ilmainen ja 
antaa vapaat kädet rajapintojen hyödyntämiseen 
liiketoiminnassa. Ohjelman tarkoitus on houkutella 
kolmannen osapuolen kehittäjiä luomaan palveluita, 
jotka eivät ole Visma Solutions ydinliiketoimintaa. 
Erityisesti etsitään kehittäjiä, jotka tekevät mobiili- sekä 
pilvipohjaisia ratkaisuja.

Kumppanuusohjelman sydämenä ovat Netvisorin, Severan 
sekä Maventan ohjelmointirajapinnat lisämateriaaleineen, 
jotka tarjotaan kaikille kumppaneille ilmaiseksi käyttöön. 
Visma Solutions auttaa kumppaneita tehtyjen ratkaisujen 
kaupallistamisessa ja tarjoaa apua ohjelmointirajapintojen 
hyödyntämisessä.

ISV-Kumppaniohjelma
Visma Solutions Oy

  •   Pääsy Visma Communityyn

  •   Opetusmateriaalit

  •   Tekninen tuki

  •   Webinaareja sekä online-harjoituksia

  •   Lehdistötiedotteet Communityyn

  •   1 lippu vuosittaisille asiakaspäiville

  •   Kehitysympäristön käyttöoikeus

  •   Näkyvyys markkinapaikalla

  •   Visma Partner -logon käyttöoikeus

  •   Pääsy Visma Communityyn 

  •   Opetusmateriaalit

  •   Tekninen tuki

  •   Webinaareja sekä online-harjoituksia

  •   Lehdistötiedotteet Communityyn

  •   Rajoittamaton määrä lippuja vuosittaisille asiakaspäiville

  •   Kehitysympäristön laajennettu käyttöoikeus 

  •   Motivaatiopaketit

  •   Liidejä sekä aktiivista asiakaskartoitusta

  •   Yhteisen liiketoiminnan suunnittelu

  •   Korotettu näkyvyys markkinapaikalla

  •   Visma Premium Partner -logon käyttöoikeus
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Hakeminen ja kehitys
Kumppanilta odotetaan selkeää liiketoimintasuunnitelmaa markkinointi- ja myyntikanavien 
käytöstä. Kumppani vastaa ratkaisun jakelusta, ylläpidosta sekä asiakaspalvelun järjestämisestä 
tyypillisille aukioloajoille. 

Jokaista ohjelmaan hakenutta ei automaattisesti hyväksytä mukaan, jollei kumppani täytä 
Visma Solutions asettamia laadullisia ja kaupallisia vaatimuksia. Ohjelmaan etsitään ainoastaan 
kumppaneita, jotka voivat tarjota ratkaisullaan aitoa lisäarvoa asiakkaille.

ISV-kumppanuusohjelmaan ei sisälly liittymis- tai sertifiointikuluja. Asiakkailta, jotka hyödyntävät 
kumppaneiden kehittämiä palveluita, veloitetaan API-maksu ja siihen mahdollisesti liittyvät 
transaktio-maksut. Kumppanilla on vapaus hinnoitella ja lisensoida palvelunsa parhaaksi 
näkemällään tavalla.

Visma Solutions tukee kumppaneita tuotekehityksessä ja tarjoaa rajapintojen hyödyntämiseen 
tarvittavat koulutukset sekä ohjeistukset. Ohjelman etuihin kuuluu yhteisöpalvelu, jossa 
on mahdollista  keskustella Visma Solutions henkilökunnan, asiakkaiden, muiden ISV-
kumppaniohjelman jäsenten sekä tilitoimistokumppaneiden kanssa.

Markkinointi ja myynti
Kumppanin kehittämän ratkaisun on valmistuttua julkaistavaksi, Visma Solutions tarjoaa sille 
näkyvyyttä ohjelmien sisäisillä markkinapaikoilla, yhteisöissä sekä verkkosivuilla. Ratkaisu 
esitellään myyjille, joilla on mahdollisuus tarjota sitä suoraan asiakkaille. Myös asikaspalvelijoita 
tiedotetaan ratkaisusta. 

Kumppaniohjelman jäsenillä on tämän lisäksi ilmainen sisäänpääsy Visma Solutions vuosittaisille 
asiakaspäiville, jotka ovat alansa suurin verkostoitumistapahtuma. Visma Solutions myös jakaa 
tietoonsa tulleita potentiaalisia asiakkaita kumppaneilleen.

ISV Premium Partner
Kumppanin muodostuessa merkittäväksi osaksi 
ekosysteemiä, voidaan tämä kutsua Premium-
kumppaniksi. Premium-kumppaneiden kanssa 
Visma Solutions tekee liiketoimintaa yhdessä 
myynnin, asiakaspalvelun sekä toimituksen osalta. 
Etuihin kuuluu ratkaisun proaktiivinen markkinointi 
ja myynti sekä liidien ja voittojen jakaminen.

Kiinnostaako kumppanuus?
p: +35840 584 6759     @: kari.ryynanen@visma.com  


