
SOLUTIONS: 
SMART



Bijna alles, van steden en gebouwen tot brillen en stofzuigers, is tegen-
woordig ‘smart’ of ‘connected’. Dit levert niet alleen grote hoeveelheden 
data op. Die gegevens en daaruit voortvloeiende inzichten bieden een basis 
voor nieuwe slimme oplossingen, of betere bedrijfsprocessen. Hier liggen 
grote kansen voor IT-partners.

Als sinds de uitvinding van de computer maken slimme, zelfdenkende systemen 
onderdeel uit van onze collectieve fantasie. Maar wat voorheen vooral ideeën waren 
van futurologen en sciencefictionauteurs, wordt steeds vaker realiteit. Denk aan 
de virtuele assistenten in ‘2001: A Space Odyssey’ of de zelfrijdende auto’s in Total 
Recall. Connected koelkasten zijn niets bijzonders meer, en in steeds meer  
huishoudens staat een slimme speaker.

Slimme systemen hebben inmiddels ook hun weg gevonden naar de zakelijke 
markt. Niet voor niets: ze bieden een enorm businesspotentieel. Dankzij een  
vernuftige combinatie van sensoren, AI en analytics kunnen we de werkelijkheid 
‘vangen’ en deze omzetten naar waardevolle inzichten en geoptimaliseerde proces-
sen. En dat op een schaal die voorheen ondenkbaar was.

De markt rondom ‘Data & IoT’ is inmiddels immens, en ook u kunt daar de  
vruchten van plukken. In dit e-book leest u welke slimmigheden we al met data 
kunnen doen en hoe u hiervan kunt profiteren met een portfolio waarin onder  
andere het Internet of Things, cloud, security, datamanagement en artificial  
intelligence samenkomen.

Ongekende kansen voor partners

BIJNA ALLES, VAN STEDEN 
     EN GEBOUWEN TOT BRILLEN  
EN STOFZUIGERS, IS 
   TEGENWOORDIG ‘SMART’ 
        OF ‘CONNECTED’. 
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Inhoudsopgave



De wereld wordt steeds slimmer. ‘Smart solutions’ rukken op in steden,  
fabrieken, ziekenhuizen, kantoren en agrarische omgevingen. Maar ook  
gewoon thuis, in de woonkamer en in de keuken. Met combinaties van  
geavanceerde technologieën zoals het Internet of Things (IoT), artificial  
intelligence (AI) en data-analytics zorgen ze bijvoorbeeld voor kosten-
besparingen, efficiëntere processen of een betere leefomgeving.

Verschillende onderzoeken bevestigen de populariteit van het Internet of Things 
dat slimme oplossingen mogelijk maakt. Zo zal volgens een onderzoek van 
Business Insider het IoT in 2027 41 miljard devices omvatten. In 2019 stond de teller 
nog op 8 miljard. Volgens IDC had de markt voor IoT-devices en -services in 2020 
een omvang van 742 miljard dollar. De komende jaren blijft de markt groeien met 
26,7 procent per jaar, aldus IoT Analytics. “Het IoT blijft een groeimarkt, met kansen 
binnen de gehele technologiestack.”

Zo ziet de markt eruit
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IOT-MARKT IN CIJFERS
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https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?international=true&r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/internet-of-things-report?international=true&r=US&IR=T
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46609320


De opmars van het IoT en de daarmee samenhangende smart solutions 
heeft een tweeledige verklaring. Enerzijds is de technologie breed  
beschikbaar. Denk aan low-power sensoren, de (eveneens low-power)  
netwerken die nodig zijn voor het versturen van de data en de platformen 
voor het opslaan, verwerken en analyseren van de data.

De grote maatschappelijke uitdagingen vormen een ander deel van de verklaring. 
‘Smart’ wordt steeds vaker gezien als een deel van de oplossing. 
Enkele voorbeelden:

1. Leefbare steden
Waar in 1950 29 procent van de wereldbevolking in steden woonde, zal dat in 2040 
65 procent zijn. Het aantal megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners neemt 
dan ook snel toe. Die ontwikkeling zorgt in steden voor een enorme druk op  
bijvoorbeeld de energievoorziening, huisvesting en het transport. Daar komt bij dat 
steden door de klimaatverandering in toenemende mate te maken krijgen met  
stijgende temperaturen en wateroverlast.

Slimme oplossingen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Bijvoor-
beeld door bij te dragen aan de veiligheid, mobiliteit, een betere luchtkwaliteit en 
minder geluidsoverlast. Denk aan een systeem met traceerbare deelfietsen dat het 
autogebruik terugdringt, aan slimme verlichting die bijdraagt aan de veiligheid op 
straat en aan smart grids die vraag en aanbod van energie optimaal op elkaar  
afstemmen. Met slimme oplossingen kunnen steden de energie-efficiëntie binnen 
20 jaar met 30 procent verbeteren, zo schat Cisco.

voor maatschappelijke uitdagingen

SLIMME 
OPLOSSINGEN

‘HET IOT BLIJFT EEN  
 GROEIMARKT, MET KANSEN  
  BINNEN DE GEHELE  
     TECHNOLOGIESTACK’

https://www.postscapes.com/anatomy-of-a-smart-city
https://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&articleId=4767464


3. Duurzame landbouw
Ook de agrarische sector staat voor grote uitdagingen. Door de groeiende wereld-
bevolking moet de sector meer produceren. Maar dan wel met minimale impact op 
het milieu en met oog voor dierenwelzijn en dierengezondheid. Dat vraagt om een 
slim en efficiënt gebruik van bijvoorbeeld landbouwgrond en grondstoffen, zoals 
gebeurt bij precisielandbouw.

Smart farming helpt boeren bij het aanpakken van deze uitdagingen. Onder andere 
door de inzet van computers, gps en sensoren. Een voorbeeld is het op bladhoogte 
meten van de temperatuur en luchtvochtigheid in gewassen. Vervolgens kunnen big 
data-algoritmes de kans op infecties zoals bladschimmel berekenen. Sensoren bie-
den ook een beter inzicht in gewasgroei en -opbrengst. Of maken de groei van gras 
nauwkeurig inzichtelijk. Met die informatie kan de boer bepalen hoeveel aanvullend 
voer zijn koeien nodig hebben.

2. Betaalbare zorg
De zorg staat onder druk. Het bedrag dat we in Nederland per jaar uitgeven aan 
zorg – momenteel al ruim 100 miljard euro – loopt sterk op. De financiering wordt 
een steeds groter probleem, evenals het vinden van de juiste mensen. Daar komt 
bij dat mensen steeds langer thuis blijven wonen en een groot beroep doen op 
thuis- en mantelzorg. Circa 5 miljoen Nederlanders verlenen een vorm van mantel-
zorg.

Technologieën als eHealth en mobile Health, slimme domoticatoepassingen en het 
Internet of (Medical) Things moeten ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk blijft. 
Denk dan bijvoorbeeld aan slimme sensoren die proactief registreren hoe het met 
een cliënt gaat. Of aan een platform dat het contact tussen mantelzorger, zorgver-
lener en patiënt verbetert.

      ‘SMART WORDT STEEDS VAKER  
GEZIEN ALS EEN OPLOSSING  
   VOOR MAATSCHAPPELIJKE  
            UITDAGINGEN’



Smart solutions zullen in de samenleving voor een revolutie zorgen.  
Sterker nog: die revolutie is momenteel volop gaande. Deze praktijk-
voorbeelden bewijzen dat:

1. Slimme liften
Als liften en roltrappen niet goed werken, heeft dat grote invloed op het  
functioneren van steden en gebouwen. Steeds meer liftfabrikanten kijken dan ook 
hoe ze met behulp van sensoren storingen kunnen voorspellen en voorkomen.  
Bijvoorbeeld de Finse fabrikant KONE rust zijn nieuwe liften standaard uit met  
connected technologie.

Sensoren verzamelen informatie over bijvoorbeeld de luchtvochtigheid in de  
liftschacht en de snelheid van de lift. Door deze data realtime te analyseren met 
behulp van het op AI gebaseerde Watson IoT van IBM, kan de liftenfabrikant  
storingen beter voorspellen. Daarnaast is het mogelijk om op afstand diagnoses te 
stellen. Onderhoudsmonteurs zijn daarmee beter voorbereid als ze voor reparatie 
of onderhoud aankomen op locatie en kunnen meldingen sneller oplossen.

Onder andere de Nieuwe Maaskant, een karakteristiek kantoorgebouw aan de  
Rotterdamse Schiehaven, is uitgerust met zo’n slimme lift. Hier zorgt ‘smart’ niet 
alleen voor een lagere downtime door slimmer onderhoud, maar ook voor een 
nieuwe gebruikerservaring. Zo is de lift uitgerust met een mediascreen,  
bijvoorbeeld voor het tonen van de actuele verkeersinformatie of het delen van de 
dagaanbieding van het bedrijfsrestaurant.

6 praktijkvoorbeelden
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https://www.ibm.com/watson/stories/kone
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20201013-back-to-the-roots-vorm-vindt-thuisbasis-in-nieuwe-maaskant


2. Optimaliseren 
van de reizigerservaring
Schiphol ontwikkelt zich naast een fysieke hub ook als een datahub. Met behulp 
van data en technologie zoals artificial intelligence zorgt Schiphol voor efficiënte 
processen op de luchthaven en biedt het passagiers een zo goed mogelijke  
ervaring tijdens de reis. Maar ook het beheer van gebouwen en andere assets  
wordt slim gemaakt.

De Royal Schiphol Group heeft hiervoor zijn eigen IoT-netwerkinfrastructuur  
uitgerold. Een voorbeeld van een slimme toepassing is de digitale hulp bij de  
controle die de passagier een vrije plek aanwijst en zo voor een snellere door-
stroming zorgt. De digitale hulp krijgt de informatie over vrije posities door via  
sensoren die zijn aangebracht op de plekken waar passagiers hun spullen in een 
bakje leggen.

Schiphol zet ook computer vision in om het ‘omdraaiproces’ efficiënter te maken. 
Tijdens dit proces wordt ervoor gezorgd dat een vliegtuig weer goed bevoorraad 
kan vertrekken, met bijvoorbeeld voldoende eten en drinken en alle koffers aan 
boord. Op enkele pieren zijn camera’s geplaatst die het omdraaiproces filmen.  
De beelden worden vervolgens geanalyseerd door slimme technologie en omgezet 
in data. Deze data moeten Schiphol nieuwe inzichten opleveren over hoe het  
omdraaiproces kan worden geoptimaliseerd. 

     ‘DATA LEVEREN SCHIPHOL  
NIEUWE INZICHTEN OP OVER HOE    
  HET PROCES KAN WORDEN  
       GEOPTIMALISEERD’

https://nieuws.schiphol.nl/schiphol-rolt-eigen-netwerk-voor-internet-of-things-toepassingen-uit
https://nieuws.schiphol.nl/nieuwe-innovaties-op-schiphol/


3. Gevaarlijke situaties 
voorkomen
Op de meeste tankstations leggen camera’s alle gebeurtenissen vast, van iets 
onschuldigs als een automobilist die zijn voorruit schoonmaakt tot diefstal in de 
winkel. Maar wat als een klant bijvoorbeeld tijdens het tanken een sigaret opsteekt 
en direct ingrijpen noodzakelijk is?

Shell maakt op enkele benzinestations gebruik van AI-tools voor realtime analyses 
die steeds beter worden in het snel herkennen van dit soort gevaarlijke situaties. 
De manager krijgt een melding als een aansteker opvlamt, en de benzinetoevoer 
wordt direct afgesloten.

Shell zet ook slimme technologie in voor smart maintenance. Voor het olie- en  
gasconcern is het belangrijk dat eventuele problemen met materieel op offshore 
locaties, in putten en bij raffinaderijen tijdig worden opgemerkt. In het ideale geval 
zijn de reserveonderdelen al onderweg nog voordat een storing optreedt. 24 of 48 
uur voordat bijvoorbeeld een compressor dreigt uit te vallen, krijgt de verantwoor-
delijke operator al een seintje. Dat voorkomt niet alleen downtime maar ook  
gevaarlijke situaties.

 ‘SHELL MAAKT GEBRUIK VAN 
TOOLS DIE STEEDS BETER WORDEN   
   IN HET HERKENNEN VAN  
GEVAARLIJKE SITUATIES’



4. Ontwerpen optimaliseren 
met sensordata
Het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) is een van de grote  
onderzoeksinstituten van ons land. Al ruim 85 jaar onderzoekt MARIN hoe het  
constructies in water – zoals schepen, platforms en havens – slimmer, schoner  
en veiliger kan maken.

Een belangrijke activiteit van MARIN is het uitvoeren van modelproeven. Slimme 
technologie speelt daarbij een steeds grotere rol. Bijvoorbeeld een schip in  
ontwikkeling wordt op schaal nagebouwd en in een bassin met sensoren te water 
gelaten. Het onderzoeksinstituut meet onder andere met welke kracht het water 
tegen de sensoren slaat. Die meetdata kunnen vervolgens door de scheepsbouwer 
of ontwerper worden gebruikt voor het verder optimaliseren van het ontwerp.

5. Slimmer onder narcose
Pijnstilling, spierverslappers en een slaapmiddel zijn de drie hoofdbestanddelen 
die worden toegediend bij een narcose. De toediening vindt plaats op basis van het 
gewicht van de patiënt, en in een maximale dosering.

Het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg pakt de zaken slimmer 
aan, met behulp van een slimme bewakingsmonitor. Deze monitor brengt met  
behulp van een algoritme de onderlinge acties tussen de verschillende  
medicamenten en de effecten op de patiënt continu in beeld. De anesthesioloog 
kan tijdens de operatie sturen op wat de patiënt nodig heeft.

De patiënt zal hierdoor minder last hebben van bijwerkingen, omdat de dosering 
precies goed was. Het medisch centrum realiseert door een betere dosering een 
kostenbesparing en een efficiëntieverbetering. Onder andere bij galblaasoperaties, 
liesbreuken en het KNO-programma levert de monitor een tijdwinst op van  
10 procent. De betere dosering zorgt daarnaast voor een lagere milieubelasting.

https://www.computable.nl/artikel/techwire/datamanagement/6922371/2499347/marin-implementeert-storageoplossing-van-oracle.html
https://www.computable.nl/artikel/techwire/datamanagement/6922371/2499347/marin-implementeert-storageoplossing-van-oracle.html
https://www.saxenburgh.nl/algemeen/nieuws/bericht/1014/saxenburgh-verkort-operatietijd-door-inzet-slimme-bewakingsmonitor


6. Zorgeloos fietsen 
met sensoren
De e-bike is mateloos populair. Zo’n fiets is niet alleen elektrisch, maar ook steeds 
vaker connected. Inmiddels bieden meerdere fietsfabrikanten de gebruikers via een 
app inzicht in de fietsgegevens, én in de locatie van het kostbare bezit. Zo werkt 
de Gazelle Connected-app samen met een in de fiets geïntegreerde module met 
gps-tracker en simkaart.

Het connected maken van e-bikes biedt dan ook meerdere voordelen. Zo schrikt 
een gps-tracker fietsendieven af. Als het afschrikken niet is gelukt, is de kans groot 
dat het gestolen object weer wordt teruggevonden. Sensoren bieden een accuraat 
beeld van de slijtage aan de fiets. Dit maakt het mogelijk reparaties uit te voeren 
nog voordat defecten optreden. Voor de veiligheid is het zelfs mogelijk om de con-
nected fiets te laten communiceren met andere voertuigen in de directe omgeving.

https://nieuws.gazelle.nl/nieuw-van-gazelle-altijd-connected-met-je-fiets


De techniek achter smart solutions – zoals we die in het vorige hoofdstuk 
hebben beschreven – wisselt van geval tot geval. In veel gevallen is het een 
samenspel van IoT (zoals sensoren), cloud, edgecomputing, security, data-
management, en artificial intelligence en machine learning.

Zo heeft Shell zijn AI-platform voor onder andere het snel analyseren van video  
gebaseerd op Azure, de public cloudomgeving van Microsoft. Diensten zoals  
Azure IoT Edge, Azure IoT Hub en Azure Databricks verwerken (de bergen) data  
zoveel mogelijk lokaal, aan de randen van het netwerk. Alleen de data die in  
aanmerking komen voor geavanceerde analyses, worden geüpload naar het  
cloudplatform van Microsoft.

DEZE COMPONENTEN MAKEN OPLOSSINGEN SLIM
In de basis draaien smart solutions om het verbinden van devices, het verzamelen 
en analyseren van data en uiteindelijk het transformeren van een proces op basis 
van inzichten. Oftewel connect, collect data, analyse en transform. Doorgaans zijn 
dit de componenten die samen een slimme oplossing vormen:

onder de motorkap
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1. Internet of Things
Het IoT vormt het hart van nagenoeg iedere smart solution. Dit internet bestaat  
uit miljarden apparaten wereldwijd die de data die nodig zijn voor meer inzicht 
verzamelen en realtime delen. En dat zonder menselijke tussenkomst. Het kan dan 
gaan om eenvoudige sensoren die bijvoorbeeld temperatuur of luchtvochtigheid 
meten of computer vision-systemen zoals camera’s. Maar ook om huishoudelijke 
apparaten, industriële machines of zelfs vliegtuigen die vol sensoren zitten.  
Eigenlijk alles met een sensor is op te nemen in het IoT.

2. Infrastructuur
Uiteraard is er ook infrastructuur nodig die apparaten met elkaar verbindt. De  
selectie van een communicatieprotocol is dan ook een belangrijke stap in een 
smart project. En niet alle protocollen zijn geschikt voor alle toepassingen. Zo is  
4G interessant als hoge overdrachtsnelheden belangrijk zijn. Deze vorm van  
communicatie valt echter af als een lange batterijduur een vereiste is. Dan liggen 
low power-technologieën als LoRa en NB-IoT weer meer voor de hand.

3. Cloud & Edge
De cloud kan worden gezien als het brein achter IoT dat de enorme hoeveelheden 
data van het IoT op een flexibele manier opslaat en toegankelijk maakt. Als data 
snel beschikbaar moeten zijn voor analyses, is het echter niet raadzaam om alle 
gegevens eerst naar de cloud te verplaatsen. Edgecomputing, waarbij bewerking 
aan de ‘randen’ van het netwerk worden uitgevoerd, maakt realtime analyses wel 
mogelijk.

4. IoT-platform
Tot slot is er een platform nodig dat als een soort ‘controlecentrum’ de werking  
van de IoT-apparaten controleert, de ruwe data binnenhaalt en de communicatie 
beveiligt. Een platform dat de geavanceerde tools biedt voor de opslag, eventuele 
visualisatie en de analyse van de IoT-data. Waarbij bijvoorbeeld gebruik wordt  
gemaakt van machine learning voor het detecteren van complexe patronen.



Checklist voor productselectie
Aan oplossingen op de markt voor smart solutions is geen gebrek. De product-
selectie kan daarom soms maanden in beslag nemen. Tijdens deze periode moet u 
voor uw klant meerdere vragen beantwoorden. Een selectie:

‘DE CLOUD KAN WORDEN GEZIEN ALS  
        HET BREIN ACHTER IOT DAT DE ENORME  
    HOEVEELHEDEN DATA VAN HET IOT OP EEN FLEXIBELE      
       MANIER OPSLAAT EN TOEGANKELIJK MAAKT’

Welke eisen worden er 
gesteld aan de batterijd-
uur van de ‘dingen’?

 Welke waarborgen zijn 
er dat de smart soluti-
on niet wordt gehackt, 
waardoor de integriteit 
of de beschikbaarheid 
van de data in gevaar 
komt? 

Zijn realtime data-ana-
lyses nodig, en voorziet 
de beoogde opstelling 
daarin?

Maakt de oplossing 
compliancy met bijvoor-
beeld de privacywet-
geving mogelijk?

Hoe belangrijk is de 
nauwkeurigheid van de 
sensordata, of is een 
foutmarge toegestaan?

 Hoe belangrijk is de 
vertrouwelijkheid van 
de data? Gaat het om 
persoonsgegevens, dan 
zijn de verzameling en 
verwerking aan strenge 
regels gebonden.

Heeft mijn klant  
historische data nodig, 
en biedt de beoogde  
oplossing die?

Welke producten en 
leveranciers bieden de 
schaalbaarheid die mijn 
klant nodig heeft?

 Moet de smart solution 
24/7 beschikbaar zijn, en 
kan ik die beschikbaar-
heid met de beoogde 
componenten  
realiseren?

  Is de werking van de 
oplossing transparant? 
Is het duidelijk waarop 
inzichten zijn  
gebaseerd? 
 



‘Smart’ is voor partners big business. Zoals we al zagen groeit de markt 
jaarlijks met dubbele cijfers. En van de 742 miljard dollar die volgens IDC 
in 2020 werden uitgegeven aan IoT-devices en -services, ging ongeveer een 
derde naar solution providers die voor hun klanten de installatie,  
configuratie en het onderhoud van IoT-infrastructuren en -applicaties  
verzorgen.

Diensten rondom het IoT leveren dan ook een aantrekkelijk rendement op. Uit  
onderzoek blijkt dat solutionproviders een winstmarge realiseren tot 40 procent  
op beheerde diensten en zelfs tot 60 procent op professionele diensten. Dienst-
verlening verhoogt de waarde van contracten die zijn gebaseerd op abonnementen 
en terugkerende inkomsten nog verder.

een winstgevende  
dienstverlening op

ZO BOUWT U 

         ‘TECH DATA HELPT U BIJ HET  
  OPZETTEN VAN NIEUWE DIENST-     
      VERLENING, OOK OP HET 
GEBIED VAN SMART SOLUTIONS’

https://channelnomics.com/product/2112-channel-forecast-the-2020-report


Opvallend genoeg ziet slechts 17 procent van de dienstverleners ‘smart’ en alles 
wat met IoT te maken heeft als een groeimarkt. 29 procent noemt security als de 
groeimarkt waar ze op in moeten springen. 26 procent heeft de ogen gericht op 
cloudcomputing en -services. De verklaring voor de relatief lage score voor smart? 
Onbekendheid met het onderwerp. Onbekend maakt onbemind.

Koudwatervrees is echter niet nodig. Tech Data helpt u bij het opzetten van nieuwe 
dienstverlening, ook op het gebied van smart solutions waarin onder andere IoT, AI, 
security en cloud samenkomen. Met behulp van een uitgebreid stappenprogramma 
werken we snel aan een practice waaruit uw meerwaarde blijkt, verkennen we de 
marktbehoeftes en ontwikkelen en leveren we solutions die daarop aansluiten.

Onze Practice Builder-methodologie helpt u bij het doorgronden van de  
klant behoefte. Ook reiken we u de juiste oplossingen aan voor uw klanten. Dit  
kunnen slimme combinaties zijn van meerdere vendoren of van geavanceerde  
technologieën. En we helpen bij het opstellen van een strategie, werken een  
concreet actieplan uit, zorgen voor training en certificering en bieden u  
ondersteuning op het gebied van marketing en sales. Met onze Practice Builder 
heeft u binnen 90 dagen de middelen in huis om snel en betaalbaar een winst-
gevende practice op te bouwen.

CASESTUDY: LOGICALIS
Met de Practice Builder-methodologie heeft Tech Data al heel wat partners een 
jump-start gegeven. De internationale dienstverlener Logicalis is daar een goed 
voorbeeld van. Deze partner kreeg steeds meer vraag naar smart solutions die de 
productiviteit en performance verbeteren.

 Het selecteren van de juiste combinaties van producten en vendoren bleek echter 
een grote uitdaging. Dit proces kost niet alleen veel tijd, maar brengt ook risico’s 
met zich mee. Een verkeerde keuze kan grote gevolgen hebben.

 De Practice Builder-methodologie bespaarde Logicalis niet alleen tijd, maar nam 
ook de risico’s weg. Omdat Tech Data best-of-breedoplossingen ontwikkelt op ba-
sis van toonaangevende producten en oplossingen test op hun kwaliteit, behoedt 
het bedrijven zoals Logicalis voor kostbare fouten.

Tech Data helpt

https://urldefense.com/v3/__https:/www.tdsecurity.nl/blog/binnen-90-dagen-een-nieuwe-oplossing-in-uw-portfolio-start-vandaag-nog-met-practice-builder/__;!!CYQycLDRcg!9Hfz0Y1BFglxSsLinbf816WpxBDK2aDd3auJGay-xlMVZto3_NOWaRL0hRSDE4TLJbxPAT9f1Q$
https://info.techdata.com/IoT-Made-Simple-for-Channel-Partners.html
https://info.techdata.com/IoT-Made-Simple-for-Channel-Partners.html


De IT-markt is aan grote veranderingen onderhevig. Klanten vragen steeds minder 
om ‘hardware’ en steeds vaker om slimme oplossingen. Smart solutions waarmee 
zij hun klantervaring optimaliseren, bedrijfsprocessen stroomlijnen, nieuwe  
businessmodellen opzetten en doorgroeien naar een datagedreven, intelligente 
organisatie. Zodat ze kunnen blijven concurreren in een wereld die steeds slimmer 
en digitaler wordt.

IT-partners hebben hierin niet enkel de rol van leverancier en implementatie- 
specialist, maar ook die van een gids en architect. Samen met Tech Data haalt  
u het maximale uit die nieuwe rollen, en legt u de juiste basis voor nieuwe  
businesskansen. 

TOT SLOT

‘BINNEN 90 DAGEN HEEFT U DE 
MIDDELEN IN HUIS OM SNEL EN 
BETAALBAAR EEN WINSTGEVENDE 
PRACTICE OP TE BOUWEN’

 MEER WETEN over hoe u met onze 
Practice Builder-methodologie 
een winstgevende dienstverlening 
opbouwt rondom smart solutions? 
Lees dan ons e-book IoT Made 
Simple for Channel Partners.  
Of neem contact op via  
nextgen@techdata.nl.

https://info.techdata.com/IoT-Made-Simple-for-Channel-Partners.html
https://info.techdata.com/IoT-Made-Simple-for-Channel-Partners.html
mailto:nextgen%40techdata.nl?subject=
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