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Factsheet

Technische ondersteuning.

SAMEN BOUWEN 
AAN UW CLOUDEXPERTISE.

DIT ZIJN DE UITDAGINGEN WAAR U EEN  
OPLOSSING VOOR MOET BIEDEN.
De cloud biedt uw klanten belangrijke voordelen. De 
infrastructuur is vaak eenvoudig schaalbaar, en vooraf 
zijn geen hoge investeringen nodig. Ook is migratie 
naar de cloud in veel gevallen kostenbesparend. De 
kosten worden bovendien naar verbruik berekend, dus 
van onnodige overcapaciteit kan geen sprake zijn. Ten 
slotte nemen clouddiensten de IT-afdeling veel werk 
uit handen.

Niet voor niets is de populariteit van de cloud  
groeiende. Toch leidt de complexiteit van de cloud 
ertoe dat u samen met uw klanten vaak tegen  
uitdagingen aanloopt. Voorbeelden daarvan zijn: 

1.  Vertaling naar passende oplossingen
Steeds vaker zijn klantwensen gedreven vanuit de 
business. U moet die wensen kunnen vertalen naar 

een goed werkende en passende mix van concrete 
cloudoplossingen.

2.  Probleemloze migratie
De migratie van data en applicaties naar de cloud mag 
zo min mogelijk ten koste gaan van de productiviteit 
en beschikbaarheid. Alles moet naar behoren blijven 
werken. Dat vergt een strakke planning en grondige 
tests.

3.  Integratie met de legacyomgeving
Vrijwel iedere klant heeft te maken met legacy-IT. Een 
rip-and-replace-strategie is bij clouddiensten vrijwel 
altijd onmogelijk. Dat betekent dat on-premises-
oplossingen goed moeten aansluiten op de cloud. 
Daar is soms maatwerk voor nodig.

Vrijwel ieder bedrijf wil met de cloud aan de slag. Dat geldt ook voor uw klanten. Het is soms lastig om  
ze  daarbij te helpen. U heeft niet altijd een antwoord op ingewikkelde vragen paraat. En hoe geeft u 
klanten inzicht in de prestaties en beschikbaarheid van een cloudoplossing? Geen nood: wij bieden alle 
technische ondersteuning die u nodig heeft. Dit is hoe we dat doen.
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4.  Goede beschikbaarheid en prestaties
De migratie van applicaties en data naar de cloud 
mag niet ten koste gaan van de beschikbaarheid en 
prestaties van de applicaties. Trage applicaties zorgen 
voor frustraties en verminderde productiviteit, en ze 
verkleinen onder medewerkers het draagvlak voor 
alle veranderingen. Downtime zorgt voor imago- en 
productiviteitsverlies. Beide aspecten zijn uiteraard 
ongewenst.

5. Security en compliance
De bekende cloudvendoren besteden ruimschoots 
aandacht aan goede security van hun oplossingen. 
Toch is security wel degelijk een aandachtspunt vanuit 
uw dienstverlening. Uw klant moet immers een veilige 
connectie kunnen maken met cloudomgevingen en 
de daar aanwezige data. Eventuele twijfels over de 
veiligheid van de cloud moet u kunnen wegnemen.

ZO BIEDT U DE JUISTE ANTWOORDEN 
Tech Data biedt u meerdere handvatten om deze en 
andere uitdagingen op te lossen en de zorgen van uw 
klant weg te nemen:

1.  Officiële vendortrainingen
We bieden via de Tech Data Academy officiële  
trainingen aan van alle grote cloudvendoren, waar-
onder Microsoft, IBM, VMware en Cisco. Deze  
trainingen zijn zowel klassikaal als virtueel te volgen  
en worden begeleid door een instructeur.

Als partner van Tech Data kunt u deze officiële  
trainingen ook aan uw klanten aanbieden. Dit is een 
interessante inkomstenbron voor uw bedrijf. De  
marges lopen op tot 50 procent. De meeste tech-
nische trainingen duren twee tot vijf dagen. We praten 
uw klanten bij over de nieuwste technologieën van 
Microsoft, Amazon en andere cloudproviders.

We vernieuwen ons trainingsaanbod continu. Zo kunt 
u uw klanten altijd van nieuwe relevante trainingen 
voorzien en zelf ook bijblijven. Zowel uw klanten als 
uw professionals zijn bij ons in goede handen. Zo is 
Tech Data eerder door Training Industry uitgeroepen 
tot een van de top 20 IT-trainingsbedrijven wereldwijd. 

2. Cloud Centers of Excellence
Wilt u nieuwe technologieën en de impact van digitale 
transformatie op uw klanten met eigen ogen ervaren? 
Dat kan bijvoorbeeld in het Cloud Centre of Excel lence 
dat wij samen met Oracle hebben opgezet. In dit 
center kunt u onder meer workshops, demonstraties 
en presentaties bijwonen. We behandelen er tech-
nologieën als blockchain, chatbots, machine learning 
en kunstmatige intelligentie. Onze experts staan klaar 
om met u te brainstormen en hun kennis te delen.

TECH DATA IS DOOR TRAINING INDUSTRY  
UITGEROEPEN TOT EEN VAN DE TOP 20 IT- 
TRAININGSBEDRIJVEN WERELDWIJD. 
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3. End-to-end-ondersteuning tijdens  
implementatietrajecten
De cloud belooft ‘IT uit de kraan’. In de praktijk werkt 
het zo ook, als alles eenmaal ‘draait’. Voor het zover 
is, moet u klantwensen vertalen naar de juiste oplos-
singen. Die oplossingen moet u correct inrichten en 
inpassen in de bestaande omgeving. Sommige klanten 
willen zelfs volledig over naar de cloud.

Dat is niet altijd eenvoudig. Daarom ondersteunen wij 
u tijdens alle fases van dit traject. We kunnen al vanaf 
de schetsfase met u meedenken. Omdat we beschik-
ken over een breed portfolio, zijn we als geen ander 
bedrijf in staat om te bepalen welke oplossingen het 
beste passen bij de behoeften van uw klant. Vervol-
gens ondersteunen we u volledig bij de inrichting en 
de aansluiting op de legacyomgeving. Zo kunt u tijdens 
dit volledige traject op ons bouwen.

WAAROM KIEZEN VOOR TECH DATA?
DIT ZIJN DE REDENEN.
•  Verhoog de kennis en expertise van uw professio-

nals via de Tech Data Academy.

•  Maak het kennisniveau van uw professionals voor 
klanten inzichtelijk met behulp van certificeringen.

•  Ontvang ondersteuning van onze techexperts  
gedurende het volledige traject, van de initiële 
schets tot de uiteindelijke configuratie.

•  Ervaar zelf innovatieve technologieën en het effect 
van digitale transformatie op uw klanten, in het  
Cloud Centre of Excellence van Oracle en Tech 
Data.

•  Voer complexe cloudprojecten met vertrouwen uit 
en implementeer de nieuwste technologieën.

•  Voorzie uw klanten van officiële trainingen van grote 
vendoren. Profiteer van een nieuwe interessante 
inkomstenbron met marges tot 50 procent.

•  Krijg end-to-end-ondersteuning tijdens cloud-
migratie- en implementatietrajecten.

Tech Data helpt u graag met het verhogen van uw 
kennisniveau en het vergroten van uw expertise op het 
gebied van clouddiensten. Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden of heeft u behoefte aan ondersteuning 
bij een specifiek vraagstuk? Neem contact met  
ons op!

DANKZIJ DE ONDERSTEUNING VAN TECH DATA 
KUNT U IEDER CLOUDPROJECT MET VERTROUWEN 
UITVOEREN, ONGEACHT DE COMPLEXITEIT.

WWW.TECHDATA.NL
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