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Factsheet

A TD SYNNEX Company

Services

KENNIS EN KUNDE.
KOM BESLAGEN TEN IJS.
U verkoopt, ontwerpt, implementeert en beheert 
IT-projecten. Dat betekent dat u uw klanten moet 
begrijpen en een gesprekspartner voor ze moet zijn. 
Daarnaast heeft u te maken met trainingen,  
certificeringen en nieuwe ontwikkelingen en  
oplossingen. Wie beslagen ten ijs wil komen, kan 
immers niet zonder uitgebreide kennis en kunde. Het 
lijkt een onmogelijke klus om al die vaardigheden in 
huis te hebben. Maar wij maken het u makkelijker. 
We bieden u zelfs diensten waarmee u taken kunt 
uitbesteden. Zodat u zich volledig kunt richten op uw 
klanten. Voorbeelden van deze taken zijn:

MAAK HET ONDERSCHEID.
MET OPLEIDINGEN EN CERTIFICERINGEN.

Soms heeft u behoefte aan specifieke kennis. Of heeft 
u juist allround expertise nodig om bijvoorbeeld  

ALS U ZICH RICHT OP UW KLANT,
REGELEN WIJ UW RANDZAKEN
Als partner heeft u meerdere rollen. U bent strateeg, uitvoerder, vraagbaak en adviseur. Als u uw klant het 
juiste advies en hoogwaardige kwaliteit wilt leveren, gaat daar veel inspanning aan vooraf. Dat betekent 
dat u vaak tijd en kennis tekortkomt, zeker ook omdat IT steeds complexer wordt. De oplossing?  
De ondersteunende diensten van Tech Data.

nieuwe diensten aan te bieden. In beide gevallen kan 
Tech Data Academy u als geen ander helpen. Met 
onze opleidingen bieden we een compleet  
programma dat is gericht op het opdoen van de  
vereiste kennis en vaardigheden. Terwijl bij onze 
trainingen vooral de toepassing in de praktijk centraal 
staat. Dankzij de certificeringen heeft u voor uw klan-
ten ook het bewijs dat u over alle expertise beschikt.

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR OPLEIDINGEN EN 
TRAININGEN DIE ZIJN GERICHT OP:
• de oplossingen van vendoren. 
•  het op de juiste manier ontwerpen, ontwikkelen, 

implementeren en beheren van (nieuwe)  
technologieën.

•  het succesvol in de markt zetten van (nieuwe) 
technologieën.1
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Doordat wij over de hoogste partnerstatus beschik-
ken en eigen gecertificeerde trainers hebben, bent u 
verzekerd van de beste kwaliteit. 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING.
ZO REGELT U BUDGETTEN.

U wilt uw IT-portfolio uitbreiden. Diensten via de cloud 
aanbieden. Of uw vaardigheden verbeteren met  
behulp van de juiste certificeringen of techniek- en 
verkooptrainingen. Al deze zaken gaan gepaard met 
extra kosten. Die slagkracht heeft u niet altijd. En ook 
uw klant heeft niet altijd voldoende budget voor  
veranderingen. Precies om die reden hebben wij  
verschillende financiële diensten voor u ontwikkeld.

Zo is Tech-as-a-Service een door ons ontwikkeld 
programma, waarmee uw klanten hardware, software 
en diensten kunnen afnemen op abonnementsbasis. 
Daarbij rekenen zij periodiek, bijvoorbeeld per maand, 
af voor het gebruik. Overige financiële mogelijkheden 
lopen uiteen van huur, leasing en leningen tot facto-
ring, factuurkortingen en deeds of assignments. Bij 
Tech Data vindt u financiële ruimte. De keuze is aan u 
welke oplossing het beste bij u past.

PROFESSIONAL SERVICES.
COMPLEX WORDT EENVOUDIG.

Uw klant heeft het liefst zo min mogelijk omkijken 
naar zijn IT-omgeving. Zijn prioriteit ligt immers bij de 
continuïteit van zijn business. Daar liggen kansen voor 
u. Maar dan moet u zelf niet vastlopen in de com-
plexiteit van IT. Want dat zet een rem op uw omzet. 

Wij weten alles over complexe IT-omgevingen en de 
IT-oplossingen die we verkopen. Welke goed samen-
werken, of welke juist niet. We helpen u in het gehele 
proces; van de eerste potloodschetsen tot de imple-
mentatie- en adoptiefase. Wilt u liever dat we u in het 
salestraject bijstaan op technisch en/of inhoudelijk  
gebied, dan weet onze pre-sales precies hoe de  
oplossingen werken. Zo maken we IT een stuk  
makkelijker voor u. 

MANAGED SECURITY SERVICES.
ZODAT U ER GEEN OMKIJKEN NAAR HEEFT.

Het aanbieden van securitydiensten kan lastig zijn. 
Bijvoorbeeld omdat u niet beschikt over de benodig-
de expertise of middelen. Zaken als het beheren van 
een firewall, identiteitsbeheer, netwerkmonitoring of 
het managen van mobiele devices zijn immers niet zo 
vanzelfsprekend. 

Dankzij onze Managed Security Services kunt u deze 
toch aan uw klanten aanbieden. Gewoon onder uw 
eigen label. Wij nemen daarbij al het werk uit handen. 
Zo breidt u eenvoudig uw securityportfolio uit. En blijft 
u voor uw klant een end-to-end trusted advisor.

CLOUDSERVICES.
VOOR TERUGKERENDE INKOMSTEN.   

Snel uw portfolio met cloudservices uitbreiden en 
meer maandelijkse inkomsten genereren? Tech Data 
neemt u de operationele lasten uit handen. Als  
‘Solutions Aggregator’ hebben we de diensten van  
een groot aantal leveranciers in het portfolio.
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GELUKKIG STAAT U ER NIET ALLEEN VOOR



Met onder andere een Cloud Assessment helpen we  
u om de cloudbehoeften van een klant in kaart te 
brengen. Maar ook als het gaat om het migreren  
naar de cloud en het beheren, ondersteunen en  
optimaliseren van een cloudomgeving kunt u rekenen 
op onze hulp.

ONDERSTEUNING BIJ LEADGENERATIE.
SAMEN BOUWEN AAN SUCCES.

Bij Tech Data zijn we op dagelijkse basis druk met het 
zichtbaar maken van onze partners. We overtuigen 
specifieke branches of mkb-bedrijven ervan gebruik  
te maken van hun dienstverlening. 

Hoe dit in z'n werk gaat? Nadat u uw wensen heeft 
aangegeven, stellen onze marketingexperts een con-
creet marketingplan op. De uitvoering van dit voorstel 
kunt u volledig aan ons uitbesteden. Zo beschikt u 
over marketingpower en de benodigde knowhow 
– zonder dat u daarbij een eigen marketingafdeling 
nodig heeft. Maar we kunnen het ook gezamenlijk  
oppakken. Het is maar net wat uw voorkeur heeft.

PRACTICE BUILDER.
ALS U NIEUWE DOMEINEN WILT BETREDEN.

U wilt instappen in een voor u nog onbekend IT- 
domein zoals cloud of security. Daar komt zoveel bij 
kijken, dat we speciale kosteloze, stapsgewijze  
programma’s voor u hebben ontwikkeld. 

Dankzij onze Practice Builders kunt u binnen 90 dagen 
een nieuwe dienstverlening opzetten die aansluit bij 
de klantbehoefte. De programma's leiden tot een 
gerichte strategie voor het effectief leveren van nieuwe 
diensten. U heeft toegang tot tools die uw markt-
strategie ondersteunen en tot een ecosysteem van 
experts. Ook beschikt u over een portfolio van  
oplossingen waarmee u zich duidelijk kunt  
onderscheiden van de concurrentie.

Kunt u ook wel extra kennis gebruiken en bent u  
overtuigd van de kracht van onze ondersteunende 
diensten? Onze experts leggen u graag uit hoe het in 
zijn werk gaat. U hoeft alleen een mail te sturen naar 
info@techdata.nl en dan nemen we zo snel mogelijk 
contact met u op.
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Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  info@techdata.nl

WWW.TECHDATA.NL

DANKZIJ ONZE PRACTICE BUILDERS KUNT U  
BINNEN 90 DAGEN EEN NIEUWE DIENSTVERLENING 
OPZETTEN DIE AANSLUIT BIJ DE KLANTBEHOEFTE
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