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Factsheet

VEREENVOUDIG UW CLOUDBUSINESS MET STREAMONE.
U ontkomt er niet aan: uw klanten willen (een deel van) hun automatisering onderbrengen in de cloud.
Aan u als partner onder andere de taak om het zeer brede cloudaanbod in kaart te brengen, uw klanten
aan te sluiten op de gewenste diensten en maandelijks een factuur voor het gebruik te sturen. Ingewikkeld? Niet als u met ons platform StreamOne Cloud Marketplace werkt.
CLOUD VERANDERT UW BUSINESS.

Want uw klanten hebben soms behoefte aan

DIT ZIJN UW UITDAGINGEN.

supersnelle verbindingen. Of juist aan goedkopere,

De cloud levert nog heel wat resellers de (on)no-

tragere verbindingen. U moet daarom precies

dige hoofdbrekens op. Het aanbod is zó groot, het

weten hoeveel en wat uw klanten in de afgelopen

businessmodel is zó anders. Toch is het gebruik van

maand hebben gebruikt.

zowel public als private cloud onstuitbaar. U kunt
dus niet anders dan cloud in uw bestaande business

• Adviesvaardigheden

integreren. Het betekent drastische wijzigingen in uw

	Over het algemeen hebben klanten een gemengde

bedrijfsmodel, zoals:

omgeving; deels in de eigen serverruimte, deels in
de publieke cloud. Zij verwachten dan ook dat u

• Het afrekenmodel
	U moet overstappen van een transactie- naar een

advies geeft over hoe zij hun automatisering het
3:2
beste kunnen inrichten.

abonnementsmodel. U gaat immers factureren
naar het daadwerkelijke gebruik van uw klanten. De

• Procurement en logistiek

administratie hiervan kan nogal complex zijn.

	Als u clouddiensten verkoopt, moet u deze snel
kunnen leveren en misschien zelfs aanpassen aan

	Bij de facturatie moet u met veel aspecten rekening

de wensen van de klant. Dat kan best een uitdaging

houden. Hebben klanten deze maand meer of min-

zijn, aangezien deze vaak van verschillende toe

der gebruikgemaakt van rekenkracht, storage en

leveranciers afkomstig zijn. Het is een kunst om

geheugen? En hoe zit het met het netwerkgebruik?

goede afspraken met meerdere partijen te maken.

'STREAMONE AUTOMATISEERT VOOR U
DE FACTURATIE'

U moet beschikken over een goede processen voor

Dit zijn de grootste voordelen van StreamOne Cloud

procurement en logistiek. Daarnaast komt er weer

Marketplace:

een berg administratie bij kijken. Doordat er meerdere leveranciers in het spel zijn, krijgt u te maken

• Uw eigen look & feel

met een verscheidenheid aan facturen en beheer

	Het belangrijkste voordeel is wellicht dat Tech

van licenties.

Data het platform als white label aanbiedt. U kunt
StreamOne onder uw eigen naam aanbieden. Komt

• De marketing

wel zo professioneel over op uw klanten.

	In het cloudtijdperk verkoopt u niet meer een
product aan klanten, maar levert u een dienst. Dit

• Eenvoudig bestellen

vergt een andere manier van marketing.

	U kunt via het platform de diensten van meerdere
cloudaanbieders afnemen, aanbieden aan uw

• Selfservice

klanten en de licenties centraal beheren.

	Organisaties zijn in het app-tijdperk gewend aan
het downloaden van apps en het zelf inrichten

• Geen administratief gedoe

hiervan. Middelgrote bedrijven willen dat ook met

	De facturatie is eenvoudig, omdat StreamOne dit

bedrijfsapplicaties kunnen doen. Ze verlangen van

voor u automatiseert. De portal houdt niet alleen

u de nodige flexibiliteit. Zoals het zelf beheren van

de abonnementen bij. U kunt zelfs drempelwaar-

hun licenties en gebruikers.

den instellen. Op het moment dat een klant meer
afneemt dan is vastgelegd, krijgt u een signaal.

WE MAKEN HET U MAKKELIJK.

Hiermee kunt u voorkomen dat uw klant te hoge

EÉN PORTAL VOOR ALLES.

cloudkosten krijgt.

Tech Data heeft StreamOne Cloud Marketplace (SCM)
ontwikkeld om alle bovenstaande zorgen weg te
nemen. Het platform vereenvoudigt en versnelt uw
cloudtransacties. Hier kunt u op slechts één plek

• Van grote vendoren tot specialistische
leveranciers
	Bij Tech Data hebben we misschien wel het meest

cloudservices kopen, beheren en implementeren.

uitgebreide cloudportfolio van Nederland. We

Zonder dat hier een ingewikkelde facturatie aan vast-

bieden vrijwel alle cloudoplossingen in StreamOne

zit. Zodat u tijd bespaart en uw omzet kunt verhogen.

aan. Van de grote leveranciers, maar zeker ook van
nichevendoren.
>>>

STREAMONE VERLICHT DE ADMINISTRATIELAST.
BOVENDIEN BESCHIKT U OVER ACTUELE ANALYSES VAN HET CLOUDGEBRUIK.

• Dashboards bieden inzicht

• Extra hulp

	Dankzij helder ingerichte en interactieve dash-

	De specialisten van het Cloud Solutions-team van

boards weet u precies welke klant wát gebruikt

Tech Data staan klaar om hulp te bieden waar dat

binnen de cloud. Door het gebruik (realtime) te

gewenst is.

analyseren, kunt u de klant de juiste adviezen
	De conclusie is helder. Met StreamOne Cloud Mar-

geven.

ketplace staat u klanten bij in hun digitale transfor• Integratie

matie. Zonder dat dit veel administratie en uitzoek-

	Dankzij het gebruik van API’s kunt u StreamOne

werk met zich meebrengt.

integreren met uw eigen bedrijfsvoering.
MEER INFORMATIE
• Blauwdrukken

Wie meer wil weten over de mogelijkheden van

	StreamOne biedt digitale blauwdrukken, waarmee

StreamOne Cloud Marketplace in relatie tot zijn eigen

u snel oplossingen kunt samenstellen.

dienstenportfolio kan zich eerst online oriënteren. Wilt
u liever iemand spreken? Neem vrijblijvend contact op
met een van onze specialisten.

• Selfserviceportal
	Het is mogelijk dat klanten via u een eigen portal
inrichten om zelf clouddiensten af te nemen en te
beheren.
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