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Factsheet

Tech Data Next Gen Solutions

ZO BEREIDEN WE U VOOR 
OP DE TOEKOMST

ZO HELPEN WE U OP WEG.
5-STAPPENPLAN VOOR MEER SUCCES.

TRANSFORMATIE DOORMAKEN
 Om uw organisatie toekomstbestendig te

maken, is het soms noodzakelijk dat uw organisatie 
een complete transformatie door moet maken.  
Omdat dit niet altijd eenvoudig is, helpen we u  
hier stap voor stap bij. Met onze businesstrans
formationworkshop maken we duidelijk wat het 
betekent om te transformeren. Daarnaast bieden  
wij u onder meer de volgende ondersteuning:

• Klantbehoefte begrijpen
  Om uw klanten echt van dienst te kunnen zijn, 

moet u verder kijken dan naar alleen de specifieke 

klantvraag. Soms vragen zij om een specifieke  
cloudoplossing. Maar weet u zeker dat deze  
oplossing wel helemaal aan hun behoeften  
voldoet? Om te achterhalen of u daadwerkelijk  
de oplossingen levert die nodig zijn, moet u weten 
waarom zij deze vraag aan u stellen. Daar helpen 
de experts van Tech Data Next Gen Solutions u  
bij. Zij kunnen de klantbehoefte als geen ander 
doorgronden.

• Oplossingen aanreiken
  Om uw klanten goed te kunnen beveiligen, moet u 

steeds vaker andere oplossingen aanbieden. Denk 
aan slimme combinaties van verschillende  
cloudoplossingen en oplossingen van meerdere  
vendoren. Of aan geavanceerde technologieën  
zoals kunstmatige intelligentie, analytics en IoT. 

De uitdrukking 'Never change a winning team' doet denken dat het goed is om uw beproefde cloud
strategie te handhaven. Maar is dat wel zo slim in een snel veranderende markt? Uw klanten zijn immers 
niet meer op zoek naar een specifieke cloudoplossing. Ze vragen u juist hoe zij efficiënt zaken kunnen 
doen en eenvoudig kunnen groeien in een snel veranderende wereld. Dat vraagt vanuit uw kant om een  
andere strategie en aanpak. Ingewikkeld? Niet met de ondersteuning van Tech Data Next Gen Solutions. 
Om u helemaal voor te bereiden op de nieuwe toekomst, hebben we een uitgebreid stappenprogramma 
voor u ontwikkeld. 
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  We begrijpen dat u niet alle ins & outs van de  
enorme hoeveelheid aan beschikbare oplossingen 
kent. En omdat sommige gebieden nieuw voor u 
zijn, roept dat vast de nodige vragen op. Vertrouw 
daarom op het advies van Next Gen Solutions. Wij 
zijn vendoronafhankelijk, waardoor we een veel  
breder advies kunnen uitbrengen.  
Onze technical consultants kunnen zelfs code 
schrijven om bepaalde functionaliteit mogelijk  
te maken. Met deze vaardigheden kan een  
multivendoroplossing uitgroeien tot een connected 
platform dat precies voorziet in de behoefte van uw 
eindklant. We zijn er ook voor u als het gaat om het 
implementeren van een nieuw product of platform.

• Ecosysteem
  Het kan ook zomaar zijn dat het aandragen van  

de juiste oplossing alleen mogelijk is met extra  
kennis van een zeer specialistisch gebied. Op die  
momenten kan het erg handig zijn om een  
andere partner te betrekken bij het project. Met  
ons bijzonder grote ecosysteem kunnen we u  
koppelen aan de juiste partijen.

KIES DE JUISTE STRATEGIE
De vraag naar cloudoplossingen is enorm. 

Om hiervan te kunnen profiteren, moet u een solide 
cloudstrategie hebben. Waarmee u uw klanten zo veel 
mogelijk waarde biedt. En waarmee u zich onder

scheidt van uw concurrentie. Hiervoor zetten we onze 
Practice Builder in. Onze experts analyseren uw  
organisatie grondig. Met deze informatie weten zij 
waar uw potentie ligt voor het upgraden en uitbreiden 
van uw dienstverlening. Dat hoeft niet per definitie bij 
de cloud alleen te liggen, want wellicht bent u ook zo 
goed als klaar voor het leveren van bijvoorbeeld  
security, IoT of datagerelateerde diensten. Vervolgens 
stellen we samen een strategie op die past bij uw 
organisatie. Ook werken we een concreet actieplan uit 
om snel een winst¬ gevende practice op te bouwen.

Met Practice Builder heeft u binnen 90 dagen de 
handvatten in huis waarmee u snel en betaalbaar  
een winstgevende security, cloud, IoT of data    
gerelateerde praktijk opbouwt. Zo grijpt u uw kans  
om uw omzetgroei te ondersteunen en de juiste  
combinatie van gespecialiseerde oplossingen en  
diensten aan te bieden, en behaalt u in een mum  
van tijd een concurrentievoordeel.

EDUCATIE
Bij het bepalen van de strategie kijken we 

natuurlijk ook naar waar u nu staat. Welke kennis en 
vaardigheden ontbreken nog, en op welke gebieden? 
Tech Data traint en certificeert u vervolgens doorlo
pend op de hiaten. Van vendortraininingen en  
salestrainingen om betere verkooptechnieken te 
hanteren tot learning on the job voor de technische 
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'ONZE EXPERTS ANALYSEREN UW ORGANISATIE
GRONDIG. MET DEZE INFORMATIE WETEN ZIJ
WAAR UW POTENTIE LIGT VOOR HET UPGRADEN 
EN UITBREIDEN VAN UW DIENSTVERLENING.'
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invulling van een oplossing. Van technische trainingen 
om uw medewerkers voor te bereiden op migraties 
tot routetosuccesstracks om u te helpen bij het 
snel uptospeed brengen van projecten. We zorgen 
er altijd voor dat de trainingsinvesteringen die u doet 
renderen op de lange termijn.

KANT-EN-KLARE OPLOSSINGEN
U weet inmiddels dat het best een uitdaging is 

om bedrijven goed naar de cloud te begeleiden.  
Bestaande cloudoplossingen zijn vaak complex en 
moeten menigmaal worden aangepast aan klant
specifieke problemen.

Dat vergt de nodige (branche)kennis en tijd. Next Gen 
Solutions maakt het u makkelijker met de solution 
factory: een catalogus waarin we oplossingen van  
verschillende vendoren hebben samengevoegd tot 
kantenklare solutions voor specifieke uitdagingen.

Is er voor u nog geen geschikte solution gebouwd? 
Dan gaan we daar graag mee aan de slag. Op een 
dusdanige manier dat u deze solution meerdere keren 
kunt verkopen.

DIT ZIJN UW VOORNAAMSTE VOORDELEN:
• U kunt eenvoudiger nieuwe markten betreden.
• U kunt oplossingen snel op de markt brengen.
•  U kunt met beproefde oplossingen in de behoeften 

van uw klanten voorzien.

SALES- EN MARKETINGONDERSTEUNING
De markt voor cloud is groot en heeft een 

goed groeiperspectief. Tenminste, als u nieuwe  
klanten vindt en nieuwe opdrachten binnenhaalt. Dat 
is niet altijd even makkelijk in een gecompliceerde en 
sterk concurrerende markt. Uw doelgroep is namelijk 
kritisch en verwacht veel van een partner. U heeft dus 
redelijk wat overtuigingskracht nodig in uw sales
techniek.

Next Gen Solutions snapt uw uitdagingen. Daarom 
zorgen we er met onze marketingactiviteiten voor dat 
u aan tafel komt bij organisaties die uw hulp goed 
kunnen gebruiken. Onze salestrainingen zijn erop 
gericht dat u uw doelgroep goed leert kennen. Dat u 
precies weet voor welke uitdagingen uw klanten staan. 
En hoe u zich kunt onderscheiden ten opzichte van de 
concurrentie. Want alleen als u beschikt over de juiste 
verkooptechnieken, kunt u de juiste deals sluiten.

CONCLUSIE
De transitie richting cloud is meer dan simpelweg 
enkele sterke oplossingen implementeren. Wilt u uw 
klant ondersteunen in zijn digitale transformatie, dan 
zijn een holistische benadering en uitgekiende  
strategie cruciaal. Tech Data Next Gen Solutions helpt 
u bij het in kaart brengen van de (cloud)behoeften,  
het vertalen van die behoeften naar kantenklare 
oplossingen en uiteindelijk het succesvol vermarkten 
van de solution.

CLOUD IS MEER DAN HET IMPLEMENTEREN VAN 
STERKE OPLOSSINGEN. NEXT GEN SOLUTIONS 
SNAPT UW UITDAGINGEN EN MAAKT HET U  
MAKKELIJK MET EEN EENVOUDIG TE VOLGEN 
STAPPENPLAN.
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