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Factsheet

ZO LAAT U APPLICATIES
OPTIMAAL SAMENWERKEN.
Veel organisaties gebruiken een flink aantal (cloud)applicaties. Deze oplossingen werken meestal zelfstandig, zonder met andere bedrijfsapplicaties te communiceren. Hier ligt voor u een mooie kans. Applicaties
die wél goed samenwerken, bieden immers toegevoegde waarde. Met de tools van Tech Data zorgt u voor
een optimale integratie.
CLOUD LEIDT TOT INTEGRATIE-UITDAGINGEN.

2. U moet gegevens meerdere malen invoeren

DIT ZIJN DE VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK.

Bedrijven moeten gegevens veelal handmatig invoe-

Cloudoplossingen bieden uw klant stuk voor stuk

ren, in meerdere applicaties. En dat is een foutgevoelig

toegevoegde waarde. Zo biedt een CRM-systeem uit

proces. Het herstellen van eventuele fouten neemt

de cloud medewerkers een gedetailleerd inzicht in het

veel tijd in beslag.

klantcontact. Cloud-based kantoorapplicaties maken
het mogelijk om altijd en overal te werken. Snel extra

3. Data zijn lastig te combineren

verwerkingskracht of storage nodig? Ook daarvoor

Ondernemingen creëren extra waarde door data te

biedt de cloud een oplossing.

combineren. Data-uitwisseling tussen applicaties is
echter lastig of zelfs onmogelijk.

Meestal werken deze applicaties echter los van elkaar.
Dat gebrek aan verbinding levert allerlei uitdagingen

3:2
INTEGRATIETOOLS VAN TECH DATA.

op. Dit zijn de uitdagingen die uw klanten in de praktijk

DIT KUNT U VOOR UW KLANT REALISEREN.

tegenkomen:

Met behulp van applicatie-integratie kunt u data uit
voorheen gescheiden applicaties ontsluiten, koppelen

1. Workflows zijn niet geoptimaliseerd

en delen. Dat zorgt bij uw klant voor hogere produc-

Omdat informatie in meerdere applicaties is

tiviteit en meer kostenbesparing. Tech Data helpt u

opgeslagen, duurt het langer voordat medewerkers

hierbij. Met ons uitgebreid portfolio van integratietools

bij relevante gegevens kunnen.

kunt u het volgende realiseren voor uw klanten:

DE INTEGRATIETOOLS VAN TECH DATA HALEN
MEER WAARDE UIT DATA.

1. Reductie aantal fouten
Bij automatische informatiedeling tussen applicaties is

WIJ LEVEREN TOOLS VAN ONDER MEER:

het niet meer nodig om gegevens meerdere keren in

• Microsoft

te voeren. De kans op fouten neemt daardoor af.

• IBM
• Amazon Web Services (AWS)

2. Tijdsbesparing

• Cohesity

Een goede integratie maakt relevante informatie snel-

• Oracle

ler beschikbaar in andere systemen. Dat bespaart tijd.
Het handmatig overzetten van gegevens van het ene
naar het andere systeem hoeft niet meer.
3. Optimale processen

GEÏNTERESSEERD?

Dankzij applicatie-integratie kunt u processen en

WIJ HELPEN U GRAAG.

workflows automatiseren. Krijgt een klant bijvoorbeeld

Als applicaties goed met elkaar communiceren,

een nieuwe opdracht, dan zorgt het systeem voor de

leveren de data van uw klant dus meer op. Tech Data

planning van de bijbehorende afspraken en de

helpt u graag om tot een optimale applicatie-

bestelling van de benodigde producten.

integratie te komen. Neem vrijblijvend contact met
ons op voor meer informatie.

Ook bijvoorbeeld klantenservice kan hiervan
profiteren. Als medewerkers van uw klant via één
centrale locatie toegang hebben tot alle beschikbare
klantgegevens, hebben zij een beter en completer
inzicht in hun contacten met klanten. Daarmee
kunnen zij hun klanten sneller en beter helpen.
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