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Factsheet

A TD SYNNEX Company

Technische vaardigheden 
of saleskennis nodig?

NIEUWE OMZET REALISEREN.
DANKZIJ TECHNISCHE KENNIS.
Een goede partner is meer dan een leverancier van 
individuele producten. Het draait vandaag de dag om 
het oplossen van zakelijke uitdagingen – met behulp 
van IT. De verkoop en implementatie van IT vraagt 
echter niet alleen om specialistische technische  
kennis. Om IT effectief aan te pakken, is een totaal-
aanpak cruciaal. Ingewikkeld? Niet met Tech Data 
Academy.

Met onze practice builder, trainingen, workshops, 
seminars en webinars helpen we u bij het ontwikkelen 
van uw vaardigheden. U doet de kennis op die nodig is 
voor het ontwerpen en bouwen van een complete en 
effectieve IT-strategie. Met de lessons learned kunt u 
de omgevingen van klanten effectief inrichten. Zodat 
uw klanten volledig kunnen vertrouwen op uw dienst-
verlening.

MET TECH DATA ACADEMY 
MAAKT U HET VERSCHIL
Nieuwe technologieën zoals hyperconverged, IoT en realtime analytics zijn de ‘enablers’ van een  
businesstransformatie. De ontwikkelingen gaan echter snel. Zo snel dat bijblijven voor organisaties  
vrijwel onmogelijk is. Daar hebben ze uw hulp bij nodig. Hoe u deze nieuwe kansen grijpt en hier omzet 
uit genereert? Met de hulp van Tech Data Academy. 

PAK NIEUWE MOGELIJKHEDEN.
DANKZIJ GROOT AANBOD AAN OPLEIDINGEN. 
Tech Data Academy biedt een brede reeks  
aan opleidingsprogramma's en complete IT- 
certificeringstrajecten. Deze stellen u in staat om  
de vragen en uitdagingen van ondernemingen te  
vertalen naar technologische oplossingen. Die  
oplossingen bestaan vrijwel altijd uit de producten  
van meerdere leveranciers. Kies daarom voor een  
distributeur met een groot ecosysteem.

Tech Data is zo'n distributeur. We verkopen meer  
dan 150.000 IT-producten. Dankzij onze vaste samen-
werking met vooraanstaande technologieleveranciers 
kunnen wij partners goed voorbereiden op de nieuwe 
mogelijkheden. Dat doen we bijvoorbeeld met officiële 
vendortrainingen en certificeringen.
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EENVOUDIG DEELNEMEN.
ZO MAKEN WE HET U MAKKELIJK.
Bij onze technische trainingen leert u (nieuwe)  
technologieën op de juiste manier ontwerpen,  
ontwikkelen, implementeren en beheren. Ook bieden 
we als onderdeel hiervan salestrainingen, waarmee 
we u trainen op het verkopen van zoveel mogelijk  
IT-projecten.

Het volgen van onze opleidingen hebben we zo een-
voudig mogelijk gemaakt. Zo kunt u op verschillende 
manieren deelnemen aan onze trainingen. 

WAAROM KIEZEN VOOR TECH DATA ACADEMY?
DIT IS WAT WIJ BIEDEN.

1. Altijd de behoefte scherp
Vaak weten uw klanten niet waar ze moeten begin-
nen als het gaat om nieuwe IT. Hoe waarborgen ze 
gebruiksgemak en beschikbaarheid bij vernieuwing? 
Wat zijn precies de uitdagingen? Lastige vragen, want 
geen enkele klant is hetzelfde. Wat bij de een goed 
uitpakt, is bij de ander een heilloze weg. Daarom hel-
pen wij u met het herkennen van de IT-behoefte.

2. Naar een complete aanpak
IT is meer dan simpelweg enkele sterke oplossingen 
implementeren. Een wondermiddel bestaat niet. Voor 
een effectieve ondersteuning zijn een allesomvatten-
de benadering en uitgekiende strategie cruciaal. De 
klant beschouwt u hierin als raadgever. Wij bieden u 
alle benodigde trainingen om deze rol te vervullen. U 
bent in staat om bedrijven te helpen bij het opzetten 
en uitvoeren van een innovatiestrategie.

3. Overtuigingskracht
Om organisaties te overtuigen van de benodigde 
investeringen in technologie moet u de businesscase 
goed kunnen overbrengen. Tijdens de trainingen van 
Tech Data Academy leert u hoe nieuwe technologie 
bijdraagt aan innovatie van de business en aan  
digitale transformatie. Met deze kennis kunt u het nut 
en de noodzaak van IT-projecten onderbouwen. U 
bent in staat om aan te tonen dat het te verwachten 
resultaat de inspanning in tijd en geld waard is.

>>>

KLASSIKALE TRAININGEN
•  Vinden plaats in de moderne trainingscentra van 

Tech Data
•  We maken gebruik van de modernste technologie
•  Toegang tot geavanceerde labomgevingen  

voor hands-on oefenen
•  Praktische aanpak dankzij de ervaren trainers 

MAATWERKTRAININGEN
•  We onderzoeken uw trainingsbehoeften en  

ontwikkelen hiervoor een plan
•  U bepaalt de inhoud van de training, materialen, 

duur en lesuren
•  Trainingen vinden plaats op de locatie die u kiest  

of online
•  U heeft exclusieve toegang tot onze trainers

LIVE ONLINE LEARNING
• Online training met instructeur
• Inclusief live-instructie, praktijklabs en  
 interactie met de instructeur en andere
 studenten
• Deelname ook mogelijk buiten kantoortijden

WEBINARS
•  Onze webinars zijn ontwikkeld voor  

verschillende niveaus
•  Hierdoor is deelname op uw eigen niveau  

mogelijk 
• Uw vragen worden direct beantwoord
• Kostentechnisch gezien zeer interessant 

ZELFSTUDIE
•  Volg de training wanneer u wilt en vanaf iedere 

locatie
• Bepaal uw eigen trainingstempo
•  Zonder instructeur, maar wel vaak inclusief instruc-

ties via audio
•  De hands-on activiteiten worden geleverd via 

on-demand remote labfaciliteiten



4. Meer dan techniek
IT houdt zoveel meer in dan technologie. Mensen en 
processen zijn minstens zo belangrijk. Ook het belang 
van wet- en regelgeving groeit. Dankzij onze trainingen 
kunt u al deze aspecten meenemen in uw dienstver-
lening richting uw klant.

5. Rendabel
Door maatwerk te leveren, draagt Tech Data Academy 
er zorg voor dat de investeringen die partners doen in 
trainingen en certificeringen renderen voor de lange 
termijn.

6. Learning on the job
Onze trainingen vinden plaats in allerlei vormen. Het 
kan zelfs learning on the job zijn, waarbij technical 
architects samen met u kijken naar de technische 
invulling van een oplossing.

7. Snel up-to-speed
Route-to-succes-tracks helpen u bij het snel  
up-to-speed komen. Maar we kunnen net zo goed  
de diepte ingaan.

CONTACT
Tech Data Academy is een geautoriseerd trainings-
partner van talloze IT-technologische leveranciers.  
We bieden het grootste trainingsaanbod van  
Nederland. Wilt u meer weten over dit aanbod of een 
bewijs krijgen van onze erkende kwaliteit? Stuur dan 
een mail naar tdacademy@techdata.nl. We leggen u 
graag alle mogelijkheden uit.
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Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  tdacademy@techdata.nl

WWW.TECHDATA.NL

IT IS MEER DAN SIMPELWEG ENKELE STERKE  
OPLOSSINGEN IMPLEMENTEREN


