Vereenvoudig en stroomlijn je cloud
business met StreamOne Cloud Marketplace
Met StreamOne Cloud Marketplace (SCM) van Tech Data kunnen partners de aankoop en het beheer van
klantabonnementen voor een uitgebreide reeks cloudservices van leidinggevende cloudproviders vereenvoudigen.
Zorg dat je klanten soepel kunnen overstappen op de cloud en genereer meer terugkerende inkomsten met de
reeks exclusieve hulpbronnen voor bedrijfsontwikkeling, tools voor beheer en professionele diensten die we onze
partners bieden.

StreamOne Cloud Marketplace
StreamOne Cloud Marketplace van Tech Data biedt SaaS-,
laaS- en PaaS-cloudservices van leidinggevende cloudproviders,
waaronder Microsoft, Cisco, IBM, Symantec, Oracle, Trend
Micro en meer, in een enkele marktplaats voor de cloud.
Zo kun je je bedrijf èn je portfolio voordelig uitbreiden. SCM
is exclusief bestemd voor onze partners en is bij uitstek
geschikt om namens je klanten meer te weten te komen over
cloudabonnementen en -services en deze te kopen en beheren.
Via de portal voor resellers heb je complete controle vanuit
een dashboard waarmee je gemakkelijk white-label offertes
opstelt en facturering en analyse uitvoert. Je kunt aangepaste
oplossingen ontwikkelen met gebruik van onze blauwdrukken en
platform-API's voor integratie met je bedrijf.

medewerker aan de processen en behoeften van je bedrijf
aan. Leden van het salesteam hebben toegang tot offertes, het
inkoopteam kan orders plaatsen en het boekhoudteam heeft
toegang tot backoffice-rapportage.
Volledig beheer van abonnementen
Via StreamOne Cloud Marketplace heb je toegang tot de Digital
Locker: een portal waar je je klantenlijst beheert, white-label
offertes opstelt en eenvoudig cloudabonnementen en -services
levert met een naadloze checkout. Je kunt zelfs meldingen over
budget en drempelwaarden voor gebruik instellen voor bepaalde
IaaS-cloudproviders (zoals Azure) om je klanten de beste
cloudervaring te bieden.
Portal voor resellers

Belangrijkste functies van Cloud Marketplace
4 Ondersteuning voor meerdere cloudproviders
4 Zelfregistratie bij de marktplaats
4 Interactieve dashboards voor het bijhouden van kosten,
uitgaven en gebruik
4 Platform-API's voor integratie met je bedrijf
4 Koop en lever cloudservices namens je klanten
4 Uitvoerige gebruiks- en factureringsrapporten met
doorklikfuncties voor partners
4 Gebruikers- en rolbeheer voor partners
4 Genereer aangepaste white-label offertes voor klanten
4 Beheer van SaaS-abonnementen namens klanten
4 Vooraf ontwikkelde blauwdrukken om je eigen oplossing aan
te passen

Functies van Cloud Marketplace
Ondersteuning voor meerdere cloudproviders
SCM levert een volledige reeks cloudproviders voor de efficiënte
aankoop en levering van SaaS-, laaS- en PaaS-services via
een enkele marktplaats voor de cloud. Ga snel aan de slag
dankzij geautomatiseerde aanmelding. Maak je profiel om snel
toegang to krijgen tot producten, en pas de toegang voor elke

Gestroomlijnde offertes en facturering
Genereer kant-en-klare offertes, voorzien van je eigen
bedrijfslogo, rechtstreeks vanuit StreamOne Cloud Marketplace
en exporteer ze eenvoudig naar PDF. Wanneer je klaar bent
om een order te plaatsen, converteer je de offerte in de
SCM-portal in een handomdraai naar een bestelling.
De flexibele factureringsopties geven het boekhoudteam
de mogelijkheid de factureringsuitvoer aan te passen
aan de bedrijfsbehoeften. Gebruik onze factuursjablonen
voor gedetailleerde informatie aan de hand waarvan alle
abonnementsactiviteiten kunnen worden bijgehouden en
afgestemd. Kies of je één factuur per klant wilt ontvangen
of een enkele, geconsolideerde maandelijkse factuur.

Cloud Solutions

Realtime analyse

API-automatisering

Met een set verbeterde tools voor analyse die gebruikmaakt van
Power Bl, levert StreamOne Insights voor Office 365 en Azure
een realtime inzicht in klanten- en abonnementsgegevens.

Bestaande StreamOne-partners die hun operationele efficiëntie
willen verbeteren, of partners hun eigen apps voor gebruikers
willen ontwikkelen, kunnen met StreamOne Partner APl’s hun
bestaande e-commerce- en bedrijfssystemen verbinden en elke
functie uit onze reeks APl’s automatiseren.

Met Insights kun je een gedetailleerdere en responsieve dienst
leveren aan klanten en hun uitgaven doorlopend bijhouden.
Insights voor realtime analyse

Online centrum met hulpbronnen
Het Reseller Resource Center is een allesomvattend leercentrum
voor onze SCM-community. Hier vind je instructies, gidsen,
antwoorden op veelgestelde vragen en tools voor beheer van je
account en voor eenvoudige navigatie door de marktplaats.
Reseller Resource Center

Bouw je eigen oplossingen
Gebruik onze catalogus blauwdrukken voor SaaS-, PaaS- en
IaaS-oplossingen en ontwikkel oplossingenbundels om aan je
klanten te verkopen. Voeg producten toe die klanten kunnen
kopen of uitproberen en pas contactgegevens per product
aan om je klanten naar de juiste plaats te leiden voor meer
informatie.

Voordelen van Cloud Marketplace
Tech Data Cloud biedt resellers verschillende belangrijke voordelen voor bedrijfsgroei.
4 Vereenvoudigen: Met SCM kun je je aanbod op eenvoudige wijze uitbreiden door je eigen oplossingen te bouwen
met gebruik van een catalogus vooraf ontwikkelde blauwdrukken voor SaaS, IaaS and PaaS en een aangepaste
webwinkel maken om je bereik te vergroten.
4 Stroomlijnen: Speel in op de continu toenemende cloudbehoeften en stroomlijn de migratie van je klanten
naar de cloud door ze een totaalaanbod van leidinggevende cloudproviders, -producten en -services te bieden,
aangestuurd door StreamOne Cloud Marketplace.
4 Kosten verlagen: Tech Data heeft de cloudproviders volledig geïntegreerd in een enkel platform met de
mogelijkheid offertes, levering, abonnementsbeheer, facturering en analyse te automatiseren voor efficiënt
beheer van je cloudbedrijf.
4 Volledig beheer van klantabonnementen: Ontwikkeld voor resellers leveren SCM en Digital Locker een centrale
plek waar alle gebruikers en abonnementen kunnen worden beheerd. Voeg gebruikers toe of verwijder ze,
schakel toegevoegde functies in en neem het beheer van je abonnementen in eigen hand.

Breid je bereik uit en genereer meer terugkerende inkomsten met Tech
Data en de StreamOne Cloud Marketplace. Neem voor meer informatie
contact met ons op via cloud@techdata.eu

