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Sneller succes in de Microsoft-cloud

Zo heeft u bij een op Azure gebaseerde dienstverle-
ning niet te maken met jaarlijkse investeringen in  
eigen infrastructuur. Nieuwe diensten kunt u  
bovendien sneller leveren, en Microsoft zorgt ervoor 
dat de infrastructuur voldoet aan de geldende wet-  
en regel geving. En niet onbelangrijk: deze optie is  
voor partners financieel bijzonder interessant.

Maar hoe migreert u klanten naar Azure? En wat kunt 
u verwachten van deelname aan het Cloud Solution 
Provider (CSP)-programma van Microsoft? In deze 
whitepaper leest u alles over zakendoen in de public 
cloud van Microsoft.

Zo wordt u de trouwe cloudadviseur 
van uw klant

Voor partners kan het aantrekkelijk zijn om de IT-omgeving van een klant naar  
Microsoft Azure te migreren. Bijvoorbeeld als die klant nu gebruikmaakt van een  
Microsoft-applicatielandschap dat u aanbiedt vanuit uw eigen private cloud.

IN DE MICROSOFT-CLOUD 
MET TECH DATA

.

SUCCES
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Deelname aan het Cloud Solution Provider (CSP)- 
programma van Microsoft legt partners bepaald geen 
windeieren. Dit blijkt ook uit ‘The Partner Opportunity 
Assessment For Azure Service Providers’ van Forrester. 
In dit rapport geeft het marktonderzoeksbureau een 
beeld van de omzet, de winst en de bedrijfsresultaten 
die Azure-partners na verloop van tijd kunnen  
verwachten.

Forrester interviewde voor de assessment veertien 
Azure-partners uit Noord-Amerika, West-Europa en 
de Scandinavische landen, om vervolgens op basis 
van die interviews een beeld te schetsen voor de 
‘gemiddelde partner’. Hieruit blijkt dat een gemiddelde 
partner zijn investeringen in Azure-dienstverlening al 
na dertien maanden heeft terugverdiend. Na drie jaar 
bedraagt de ‘return on investment’ 141 procent, bij een 
brutomarge van 49 procent. In die periode van drie 
jaar verdrievoudigt de omzet en laat het aantal klanten 
bijna een verdubbeling zien.

ZO VERDIENT 
U (SNELLER) 

MET AZURE

INKOMSTEN UIT AZURE-DIENSTVERLENING
In hetzelfde rapport zet Forrester uiteen waaruit de 
totale brutowinst van een ‘gemiddelde partner’ is  
opgebouwd. Azure-partners verdienen onder  
andere aan:

1. Strategiebepaling en assessments
7% van de totale brutowinst  
Door uw klant te helpen bij het ontwikkelen van een 
cloudstrategie en het uitvoeren van een assessment 
legt u een basis voor de verdere dienstverlening, zoals 
het migreren van applicaties naar de public cloud. 
Samen documenteert u de eisen die worden gesteld 
aan de nieuwe omgeving, analyseert u de bestaande 
infrastructuur en de workloads en stelt u een  
roadmap op voor de migratie naar Azure.

7%

Met de verkoop van Azure-clouddiensten bent u als partner gegarandeerd van 
maandelijks terugkerende inkomsten en gezonde marges. Maar u moet natuurlijk 
wel de transitie maken naar het CSP-model en investeren in uw Azure-dienst-
verlening. Aan welke investeringen moet u dan denken? En waar haalt u uw  
inkomsten vervolgens uit?
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7. Doorverkopen Azure-gebruik 
Deelnemers aan het CSP-programma krijgen korting 
op de rekening die ze ontvangen voor het gebruik  
van Azure-diensten. Die korting kunnen ze deels  
doorberekenen aan de klant, en deels zelf behouden.

INVESTEREN IN AZURE-DIENSTVERLENING
Tegenover deze inkomstenstromen staan uiteraard 
kosten. Waar bestaan die uit, gemeten over een  
periode van drie jaar? Ook dat heeft Forrester in kaart 
gebracht:

1. Ondersteunend personeel 
29% van de totale uitgaven
Voor een succesvolle Azure-dienstverlening moet een 
partner onder andere investeren in personeel dat niet 
direct betrokken is bij de daadwerkelijke levering van 
de Azure-diensten. Denk dan aan presales engineers 
en aan de juiste mensen voor sales en klantenservice.

2. Research & Development (24%)
Voor een efficiënte en schaalbare dienstverlening – en 
hogere marges – is het belangrijk om bepaalde on-
derdelen van de dienstverlening te automatiseren. Zo 
is de analyse van workloads, het testen van nieuwe 
software en het opzetten van proofs of concept te  

.

2. Uitvoeren migraties
De uitgestippelde cloudstrategie geeft als het goed  
is een beeld van hoe de migratie naar Azure moet 
verlopen. In sommige gevallen zal het een kwestie zijn 
van ‘lift and shift’ van applicaties, in andere gevallen 
is eerst een modernisering nodig. In alle gevallen is er 
voor u als partner een rol weggelegd.

3. Moderniseren applicaties 
Om de voordelen van de public cloud optimaal te 
kunnen benutten, is het belangrijk dat applicaties  
bijvoorbeeld eenvoudig zijn aan te passen en te  
updaten. Zeker als het gaat om legacy (maar bedrijfs-
kritische) applicaties, is dan vaak eerst een ‘refactoring’ 
en ‘rearchitecting’ nodig. Het moderniseren van  
applicaties is voor Azure-partners een belangrijke bron 
van inkomsten.

4. Applicatieontwikkeling voor Azure 
Niet alle applicaties zijn geschikt voor migratie,  
ook niet na een modernisering. Dat kan zijn als een 
applicatie simpelweg te groot en complex is. Of als 
die niet geschikt is voor de opkomende technologieën 
die het Azure-platform te bieden heeft, maar waar 
uw klant wel gebruik van wil maken. Denk dan aan 
IoT, machine learning en artificial intelligence. In die 
gevallen ligt het voor de hand om een volledig nieuwe, 
native Azure-applicatie te bouwen.

5. Azure Managed Services 
Ook in de public cloud is een goed beheer van de 
workloads essentieel. Zonder een actief beheer  
kunnen bijvoorbeeld de kosten ontsporen, en de  
prestaties tegenvallen. De door Forrester geïnter-
viewde partners bieden dan ook diensten zoals  
kostenanalyses, security- en compliancemonitoring en 
performancemonitoring. Goed om te weten is, dat de 
inkomsten uit managed services in de loop van de tijd 
toenemen.

6. Value-added IP-licenties 
Niet alle behoeften zijn met standaarddiensten in te 
vullen. Soms zijn maatwerkoplossingen nodig voor 
bijvoorbeeld bepaalde verticals, of voor bepaalde  
usecases. Partners kunnen deze specifieke  
oplossingen aanbieden op het Azure-platform, en  
de licenties voor het intellectueel eigendom verkopen 
aan de klanten die zijn gemigreerd naar Azure.

6%

29%

24%

22%

28%

18%

13%

6%
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REDUCEER KOSTEN MET TECH DATA
Hoe hoog de daadwerkelijk investeringen zijn, hangt 
sterk af van het CSP-model waarvoor u kiest. U kunt 
Azure-diensten leveren in directe samenwerking met 
Microsoft, of samen met Tech Data optrekken en  
kiezen voor het ‘indirecte CSP-model’.

In dit laatste geval kunt u gebruikmaken van het 
platform van Tech Data voor het aanbieden, factureren 
en beheren van cloudgebaseerde diensten. Hier hoeft 
u zelf dus niet in te investeren. Ook kunt u rekenen 
op onze ondersteuning als het gaat om bijvoorbeeld 
sales, marketing en training.  

automatiseren. De door Forrester geïnterviewde  
partners investeerden dan ook een behoorlijk bedrag 
in onderzoek en ontwikkeling van tools, scripts,  
templates en processen.

3. Trainingen
Voor een duurzame klantrelatie is het belangrijk dat 
u weet hoe u voor de klant het maximale uit het 
Azure-platform haalt. Specialistische kennis van het 
Azure-platform en de workloads die daarop draaien, is 
dan cruciaal. Die kennis verkrijgt u door het volgen van 
Microsoft-trainingen en het behalen van  
certificeringen.

4. Marketing
Als CSP lift u mee op de populariteit en het sterke 
imago van Azure. Voor de ondersteuning van sales en 
het genereren van nieuwe leads blijft marketing echter 
onmisbaar. Daarbij hoort dat u communiceert met  
uw doelgroep, en via verschillende uitingen en  
communicatiekanalen blijft uitleggen waar uw  
Azure-dienstverlening uit bestaat.

5. Algemene en administratieve uitgaven
Ook als uw dienstverlening zich in de public cloud 
bevindt, heeft u te maken met ‘traditionele’ uitgaven. 
Denk dan aan kosten voor kantoorruimte, juridisch 
advies, boekhouding en gas, water en licht.

18%

12%

17%

.....

‘REDUCEER KOSTEN 
MET TECH DATA’
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Licenties verkopen en beheren  
met StreamOne
Een investering in Azure-dienstverlening is 

volgens onderzoek snel terugverdiend. Bij een  
groeiende cloudbusiness kan het verkopen, beheren 
en implementeren van cloudoplossingen echter een 
steeds grotere uitdaging worden. Met StreamOne 
biedt Tech Data één centrale plek voor het verkopen, 
beheren en implementeren van cloudservices. Het 
platform automatiseert daarbij de facturatie voor u.

Een groot aantal partners maakt inmiddels gebruik van 
dit platform. “We hadden al de emotionele relatie met 
onze klanten. Met dank aan StreamOne onderhouden 
we nu ook de directe betalingsrelatie”, zo zegt de  
algemeen directeur van een van onze CSP-partners. 
“Onze klanten ontvangen bovendien één factuur voor 
zowel de Office 365- als de Azure-diensten die  
beschikbaar zijn via StreamOne.”

Maar er zijn nog meer voordelen. StreamOne maakt 
ook het leven van sales makkelijker. “Offertes kunnen 

we nu veel gemakkelijker uitbrengen, inclusief een 
duidelijke prijsstelling. Klanten kunnen vrijwel direct 
gebruikmaken van nieuwe licenties, waar dat voorheen 
soms dagen duurde.”

Technische, sales- en marketing-
ondersteuning
Public cloud verandert uw business en 

brengt commerciële, financiële en technische  
uitdagingen met zich mee. Tech Data helpt CSP- 
partners onder andere met technische, sales- en  
marketingondersteuning. Maar ook door het over-
dragen van vakinhoudelijke kennis. Of met financieel 
slimme constructies.

Het Cloud Solution Provider (CSP)-programma stelt partners in staat om  
cloud diensten van Microsoft te verkopen op basis van een schaalbaar maand-
abonnement. De licenties voor bijvoorbeeld Microsoft 365 of Azure kunt u (onder 
voorwaarden) direct inkopen bij Microsoft, of bij een distributeur. ‘Indirect Provider’ 
Tech Data biedt alle ondersteuning die u nodig heeft om het maximale te halen uit 
cloud. Deze succesverhalen bewijzen dat wel.

ZO BOEKEN PARTNERS SUCCES 
IN DE MICROSOFT-CLOUD

CLOUD 
SOLUTION 
PROVIDER

1
2
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Met de juiste ondersteuning is cloud big business,  
die prima kan bestaan naast bijvoorbeeld een dienst-
verlening op basis van bijvoorbeeld een Microsoft 
Services Provider License Agreement (SPLA). Dan is 
het zelfs mogelijk om van een traditionele IT-dienst-
verlener in korte tijd uit te groeien tot een top 5  
Azure-partner.

Deze prestatie werd geleverd door een van onze  
partners. De algemeen directeur schrijft dit succes  
onder andere toe aan Tech Data’s Marketing-as-a- 
Service (MaaS)-dienstverlening. “Voorheen moesten 
we het vooral hebben van mond-tot-mondreclame. 
Sinds we samen met Tech Data meer investeren in 
marketing, zien we een duidelijk stijgende lijn in onze 
sales.”

Helpende hand in de praktijk
Een migratie van een omgeving –  
bijvoorbeeld van on-premises naar  

Azure – kan best overweldigend zijn. De Cloud  
Services-organisatie van Tech Data kan u helpen  
bij het uitvoeren van assessments en het  
uiteindelijke migratieproces.

Dit hebben we al voor meerdere partners gedaan. 
Bijvoorbeeld voor een partner die voor de uitdaging 
stond om voor een klant een Power BI-omgeving 
en een persoonlijke omgeving te migreren naar één 
Azure-tenant. “De specialisten van Tech Data slaagden 
erin om binnen 48 uur een assessment uit te  
voeren, de scope te bepalen en het project volledig 
af te ronden”, aldus een senior consultant die bij het 
project betrokken was. “En dat zonder enige verstoring 
voor de klant.” 

3

.........
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Wat houdt het CSP-programma in?
Via het CSP-programma kunt u voor uw klant licenties 
en abonnementen inkopen voor Microsoft-cloudpro-
ducten zoals Office 365, Dynamics CRM Online, de 
Enterprise Mobility Suite en uiteenlopende  
Azure-diensten.

Die via CSP afgenomen licenties plaatst u in een  
‘tenant’, een unieke container in de cloud van  
Microsoft die is gekoppeld aan een klant. Na plaatsing 
zijn de licenties direct beschikbaar voor uw klant. Ook 
kunt u (bij een andere CSP) licenties voor eigen gebruik 
inkopen om hiermee een oplossing te bouwen die u in 
een tenant beschikbaar stelt aan al uw klanten.

Is het ook mogelijk om via CSP licenties voor 
on-premises software af te nemen?
CSP is niet bedoeld voor het afnemen van on- 
premises licenties, en dit was initieel dan ook niet 
mogelijk. Microsoft staat het inmiddels echter toe om 
via CSP licenties af te nemen voor Windows Server en 
SQL Server. Deze licenties zijn bedoeld voor gebruik 
met Azure Reserved Instances, maar het is ook 
toegestaan om de software op eigen hardware  
te installeren.

Heeft uw klant in een eerder stadium licenties  
afgenomen voor on-premises producten met  
Software Assurance? Dan kunnen deze licenties  
met License Mobility ook worden gebruikt op hybride 
servers. Zo kan een SQL Server-licentie die on- 
premises is gelicenseerd ook worden gebruikt in een 
virtuele machine die op Azure draait.

Wat zijn de voordelen van het CSP-programma  
voor mij als partner?
Als CSP krijgt u naast interessante incentives korting 
op het gebruik van Azure-diensten die u kunt door-
berekenen aan uw klant. Dat is mooi meegenomen, 
maar is zeker niet het belangrijkste voordeel van dit 
programma. Veel belangrijker is dat u als partner een 
directe relatie onderhoudt met uw klant. U heeft de 
touwtjes in handen als het gaat om verkoop, facturatie 
en technische ondersteuning.

Overweegt u de verkoop van Azure-diensten aan uw klanten? Dan ligt deelname 
aan het Cloud Solution Provider (CSP)-programma van Microsoft voor de hand. Wat 
moet u hierover weten?

ALLE INS & OUTS 
VAN HET CSP-PROGRAMMA
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Door deze hechte relatie wordt het eenvoudiger om 
aanvullende diensten te verkopen. Denk dan aan 
het moderniseren en migreren van applicaties, of 
aan dienstverlening zoals het uitvoeren van kosten-
analyses, security- en compliancemonitoring en 
performancemonitoring. De eenvoud en de snelheid 
waarmee u infrastructuur en services op Azure  
toevoegt, verwijdert of verandert, zorgt bovendien  
voor tevreden klanten die alleen betalen naar gebruik.

Wat zijn de voordelen van het CSP-programma  
voor mijn klanten?
Flexibiliteit is in meerdere opzichten een belangrijk 
voordeel. Uw klant is flexibel in de afname van het 
aantal licenties, en kan op ieder moment op- en 
afschalen. De gewenste oplossingen zijn bovendien 
direct beschikbaar. Facturering kan op maandelijkse 
basis.

Ook zit uw klant niet vast aan een overeenkomst  
van enkele jaren wat bijvoorbeeld bij een Enterprise 
Agreement wel het geval is. Uw klant heeft bovendien 
alleen met zijn vertrouwde partner te maken.

Kan ik bestaande licenties voor Azure-diensten 
overzetten naar het CSP-programma?
Dat kan zeker. Uw klanten kunnen in het verleden op 
meerdere manieren licenties en abonnementen voor 
Azure-diensten hebben ingekocht. Bijvoorbeeld direct 
via de website van Microsoft, of via een Microsoft  
Products and Services Agreement (MPSA) of een  
Enterprise Agreement (EA).

Ongeacht op wat voor manier de cloudlicenties zijn 
afgenomen, deze zijn te allen tijde en ongeacht het 
aantal gebruikers over te zetten naar het CSP- 
programma. Daarvoor moeten de licenties in de 
eerder genoemde tenant worden geplaatst. Dit geldt 
ook voor licenties die zijn afgenomen via een Services 
Provider License Agreement (SPLA).

Hoe kan ik aan het CSP-programma deelnemen?
Microsoft hanteert verschillende modellen. De  
eerste optie is licenties direct inkopen bij Microsoft 
en doorverkopen aan de eindklant. Microsoft noemt 
dit het CSP Direct-model. Deze optie staat echter 

alleen open voor partners met een jaaromzet in de 
Microsoft-cloud van meer dan 300.000 dollar. Ook 
moet de partner beschikken over een provisioning- en 
facturatieplatform. Het bouwen en onderhouden van 
een dergelijk platform maakt dat veel partijen voor de 
indirecte route kiezen. 

Meestal raadt Microsoft partners aan om CSP-licenties 
via het CSP Indirect-model in te kopen. In dit model 
levert een distributeur als ‘CSP Indirect Provider’ de 
licenties aan de Microsoft-partner. Met een ID voor het 
Microsoft Partner Network kunt u zich aanmelden bij 
zo’n provider. In Nederland is Tech Data CSP Indirect 
Provider.

Wat is de kracht van Tech Data als CSP Indirect 
Provider?
Tech Data biedt u de ondersteuning die u nodig heeft 
voor het snel en eenvoudig aanbieden, factureren en 
beheren van cloudgebaseerde Microsoft-diensten  
en -oplossingen. Ook zorgen we voor de technische 
support. En via onze TD Academy voor de  
noodzakelijke training van uw medewerkers. Met  
onze ondersteuning wordt u de trouwe cloudadviseur 
van uw klant. 

.
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Azure Migrate helpt bij een stapsgewijze migratie 
naar het cloudplatform. Geen overbodige luxe. Bij een 
migratie naar de cloud moeten vaak grote aantallen 
applicaties en enorme hoeveelheden data worden 
overgepompt. Synchronisatieproblemen, vertraging en 
dataverlies liggen dan op de loer. Met geautomatiseer-
de tooling zoals Azure Migrate kunt u deze problemen 
voorkomen.

Een gecontroleerde aanpak helpt daar eveneens bij. 
Zo’n aanpak bestaat uit de volgende 4 stappen:

Assess
De eerste stap is het in kaart brengen en 
beoordelen van de resources die in aan-

merking komen voor de migratie. Dat kan bijvoorbeeld 
een on-premises VMware- of Windows Server  
Hyper-V-omgeving zijn. Voor de assessment kunt u 
Azure Migrate gebruiken, of de tools van ISV’s zoals 
CloudAmize, Corent en TSO Logic.

Migreer
Staat niets een migratie in de weg? Dan is 
het tijd om een strategie te kiezen voor  

de migratie van de infrastructuur. De populairste  
methode is nog altijd het ‘rehosten’ van het  

besturingssysteem in een virtuele machine op Azure. 
Hiervoor kunt u gebruikmaken van Azure Site  
Recovery, of van partnertools.

Een aanpak die steeds populairder wordt, is het  
verpakken van de applicaties (‘refactor’) in bijvoor-
beeld Kubernetes- of Docker-containers die op het 
cloudplatform kunnen landen. Ook is het mogelijk om 
de IT-omgeving volledig opnieuw op te bouwen, of te 
vervangen door SaaS-diensten.

Uiteraard is er ook een strategie nodig voor de migratie 
van de data. Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de 
datamigratie kan gebruik worden gemaakt van tools 
zoals de Azure Database Migration Service en de Azure 
Data Box.

Als het gaat om de prioriteiten van Microsoft-partners, heeft het uitwerken van  
een Azure-strategie prioriteit. Maar hoe migreert u klanten efficiënt naar het  
cloudplatform van Microsoft? En ook niet onbelangrijk: hoe wordt u hier zelf  
(financieel) beter van? 

KLANTEN MIGREREN NAAR AZURE

1

2

AZURE  MIGRATE
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Optimaliseer
De volgende stap is het optimaliseren van 
de Azure-resources. De gratis te gebruiken 

Azure Advisor biedt bijvoorbeeld best practices voor 
het optimaliseren van de configuraties. Een dienst 
als Azure Cost Management helpt bij het beheren en 
terugdringen van de kosten die uw klant maakt in de 
cloud.

Beveilig en beheer
Beveiliging en beheer van processen en data 
is cruciaal, zowel tijdens als na de migratie. 

Microsoft biedt verschillende ingebouwde diensten 
voor het beheren en beveiligen van resources in de 
cloud en on-premises. Denk dan aan Azure Security 
Center, Azure Backup en Azure Log Analytics.

VALUE-ADDED SERVICES
Het zijn juist deze stappen waar een partner zijn 
toegevoegde waarde kan leveren, door de stappen als 
aanvullende diensten te verkopen. Een value-added 
distributeur kan daarbij helpen. Zo biedt Tech Data 
whitelabel services voor bijvoorbeeld het uitvoeren 
van de assessment, het realiseren van de migratie en 
het beveiligen van de Azure-omgeving. Partners  
kunnen deze diensten onder eigen naam op de markt 
brengen.

Is de klant eenmaal ‘over’, dan kan de partner ook 
de maandelijkse facturatie voor zijn rekening nemen. 
Activeren en beheren van Azure-abonnementen kan 
bijvoorbeeld met het StreamOne-platform van  
Tech Data. Met deze value-added services stijgen de 
marges, en zijn terugkerende inkomsten gegarandeerd.  

Nieuwsgierig hoe u Azure kunt inzetten voor uw 
klanten? Wij gaan graag met u in gesprek.

4

‘WIJ GAAN GRAAG 
MET U IN GESPREK’
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