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De 6 belangrijkste redenen 
om nu over te stappen

1. ALLES IN HUIS
U kunt bij ons terecht voor het meest uitgebreide 
portfolio van producten en diensten – niet alleen van 
Microsoft. We zijn daarnaast vendor-onafhankelijk en 
gespecialiseerd in specifieke eindklantsegmenten. 
Deze combinatie maakt dat we u totaaloplossingen 
kunnen bieden. 

2. GROOT MICROSOFT-TEAM BESCHIKBAAR 
We hebben flink geïnvesteerd in ons Microsoft-team. 
We beschikken over het grootste aantal gecertificeer-
de Microsoft-experts van alle solution providers in 
Nederland. Zodat u altijd een beroep kunt doen op 
onze kennis. Ook wanneer u specifieke kennis nodig 
heeft voor bijvoorbeeld SAP of Citrix.

3. INNOVATIE
We breiden continu het assortiment uit op ons  
platform StreamOne Cloud Marketplace. Zo hebben 
we Click-to-Run-solutions geïntroduceerd: voor-
geconfigureerde oplossingen die het instellen,  
aanpassen en implementeren van complexe  
cloudoplossingen vereenvoudigen. Hiermee kunt u 
snel voldoen aan de cloudbehoeften van uw klant 
en voorkomt u langdurige implementatieprocessen. 
Daarnaast bieden we koppelingen met uw ERP- 
systeem, zodat u eenvoudig kunt factureren.

WAAROM KIEZEN VOOR TECH DATA ALS 
MICROSOFT-SOLUTION PROVIDER?

4. PROFESSIONAL, MIGRATION & MANAGED  
SERVICES
Heeft u niet de juiste kennis of voldoende beschikbare 
mensen in huis? Maak dan gebruik van onze white  
label professional services. U geeft projecten uit  
handen op momenten dat dit nodig is. Uw klanten 
merken hier niets van. We kunnen zelfs complete 
migratieprojecten naar Azure voor u verzorgen. 

5. KENNIS IS KRACHT
Om de transitie van partners goed te kunnen  
begeleiden, besteden we veel aandacht aan kennis-
overdracht. Hiervoor zijn de diverse opleidings-
onderdelen samengevoegd binnen ons opleidings- en 
certificeringsinstituut TD Academy. Naast de dagelijkse 
trainingen voor zowel techneuten als sales biedt TD 
Academy ook kennis- en experience-sessies aan uw 
medewerkers of eindklanten. 

6. REALTIME INZICHT IN VOORRAAD
Dankzij ons e-commerceplatform heeft u altijd  
online en realtime inzage in de voorraden. U weet dus 
altijd dat het product dat u wilt aankopen op voorraad 
is en snel wordt geleverd. Onze voorraad bestaat uit een 
uitgebreid portfolio van meer dan 100.000 producten. 

Geïnteresseerd om partner bij ons te worden? Mail 
dan Jeffrey Roos, Business Development Manager 
Microsoft: microsoft@techdata.nl.
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