Cloud Solutions

Word een Tier 2
Microsoft CSPpartner met
Tech Data
Maak eenvoudig en voordelig uw eigen
cloudaanbod: laat Tech Data het werk
voor u doen

Waarom Tech Data?
Werk samen met de top en bied uw klanten alles wat ze nodig hebben van de cloud.
Hier zijn enkele van de voordelen die een samenwerking met Tech Data kan bieden
voor Microsoft CSP:
Risocoverlaging: Krijg toegang tot zeldzame en waardevolle ICT-resources
zonder investering vooraf en zorg dat uw klanten zich next-generation
technologieën snel eigen maken
Transformatie van activiteiten : Besteed de verwerking van uw
commodity's uit aan Tech Data om uw bedrijf te transformeren en kosten
te besparen
Focus op hoofdzaken: Zorg dat uw medewerkers de handen vrij hebben
voor meer strategische en waardevolle taken

Concurrentiekracht: Tech Data’s CSP-partnerprogramma is ontwikkeld om
winstgevend te zijn voor u en concurrerend te zijn voor uw eindklant

Flexibele licenties en kredietvoorwaarden: Veel meer opties voor
maandelijkse en jaarlijkse licenties, zonder een minimumaantal gebruikers
en met gebruik van een Tech Data-account voor krediet

End-to-end support
Tech Data biedt een ongeëvenaard grootschalige toegang tot de markt voor
professionele en beheerde services. We voorzien u van geavanceerde automatisering
en herhaalbare, winstgevende business outcomes voor cloud-, hybride en on-premise
oplossingen.
Ongeacht het niveau van uw cloudaanbod, Tech Data heeft een optie voor u en biedt
volledige support.

Beoordeling: Ons uitgebreide proces voor beoordeling identificeert uw
gereedheid voor de cloud en welke volgende stappen u moet nemen

Migratie: We hebben strategieën voor cloudmigratie voor elk scenario,
met inbegrip van bestaande cloudoplossingen, oude platforms, Microsoftbedrijfsovereenkomsten en SAP

Beheer: We kunnen voorzien in beheer en proactieve monitoring voor
VM, OS, middleware en applicaties, evenals SAP in de cloud en next-gen
firewalls

Optimalisatie: We bieden optimalisatieoplossingen voor workloads en
applicaties, zodat uw eindklanten een fantastisch product krijgen en
u ROI ziet

Technische support: Level 1, 2 en 3 worden 24/7 ondersteund door Tech
Data. U heeft beschikking over support via chat, telefoon en e-mail

Met StreamOne houdt u uw cloudaanbod in
de hand
Met StreamOne van Tech Data kunt u eenvoudig, efficiënt en voordelig uw cloudaanbod
vanuit één plek leveren, factureren en beheren. StreamOne werkt voor zowel SaaSals hybride cloudoplossingen en biedt een terugkerend factureringsplatform voor
maandelijks, kwartaal- en jaarlijks cloudgebruik.
•	Lever en factureer cloudservices onmiddellijk
namens uw klanten
•	Beheer multi-cloud SaaS zonder afzonderlijke
services bij individuele leveranciers te moeten
kopen
•	U en uw klanten hebben rechtstreeks toegang
tot rapportage, beheer en analyse, tot op
afdelingsniveau
•	Eenvoudig beheerbare kosten en prijzen in één
overzicht.
•	Partner-API's om uw backend-processen te
stroomlijnen, zodat levering wordt versneld en
kosten tot het minimum worden beperkt

Practice Builder
Practice Builder is het transformatieprogramma voor partners van Tech Data. Hiermee
kunt u uw bedrijf transformeren door next-generation technologie op te nemen, niet
alleen in de cloud maar ook in beveiliging en IoT. Het programma integreert tevens
specifieke Microsoft Acceleration-initiatieven.
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Digital Solutions Factory
Met onze nieuwe wereldwijde digitale Solutions Factory kunnen partners sneller
geavanceerde technologie implementeren door sales, implementatie en activiteiten
te vereenvoudigen. We ontwikkelen click-to-run cloudoplossingen die business
outcomes bieden van core infrastructuur en gegevensbescherming, tot het ‘internet
of things’ en analyse.
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Word een Tier 2 CSP-partner met Tech Data en haal voordeel
uit onze investering in de cloud.

Neem voor meer informatie
contact op met uw Microsoft
Cloud Solutions Team:

microsoft@techdata.nl
0881334241

