Til je cloudservices naar een hoger niveau
met StreamOne Enterprise Solutions
Tech Data levert de beste combinatie van leidinggevende cloudproviders, -producten en
-services aangestuurd door het cloudplatform StreamOne Enterprise Solutions (SES) om
partners de mogelijkheid te bieden hun cloud business uit te breiden. Ons exclusieve aanbod
voor partners omvat ondersteuning, tools voor beheer en hulpbronnen voor bedrijfsontwikkeling
om aan de toenemende behoeften van klanten te voldoen en meer maandelijks terugkerende
inkomsten te genereren.

Het SEScloudplatform
SES is nauw geïntegreerd met
leidinggevende cloudproviders zoals

Overzicht van de platforms
Platformfuncties
Ondersteuning voor meerdere cloudproviders

Standaard Premium

✔
✔

✔
✔

Amazon Web Services, Microsoft Azure,

Zelfregistratie bij cloudprovider

IBM Cloud en meer, die allemaal via een

Interactieve dashboards om kosten, uitgaven en gebruik bij te
houden

✔

✔

Platform-API’s voor integratie met je bedrijf

✔
✔

✔
✔

enkel cloudplatform beschikbaar zijn.
Zo wordt het beheer gestroomlijnd en
kun je je portfolio op voordelige wijze

Cloudservices namens je klanten kopen en leveren

uitbreiden. Dit unieke cloudplatform

Klanten de mogelijkheid bieden hun cloudservices te kopen en
leveren

✔

✔

Webwinkels met eigen label en volledige opties voor je eigen
merkgegevens

✔

✔

Cloudproducten van TD publiceren in je webwinkel*

✔

✔

Volledige controle over gepubliceerde prijzen van cloudproducten
aan klanten

✔

✔

Uitvoerige gebruiks- en factureringsrapporten met doorklikfuncties
voor jou en je klanten

✔

✔

Standaard- of Premium-platform

Geconsolideerde facturering voor meerdere cloudproviders

het beste aansluit op hun zakelijke

Gebruikers- en rolbeheer op platformniveau

✔
✔

✔
✔

behoeften. De functies van elk platform

Je eigen aangepaste cloudproducten en -oplossingen maken

✔

Je eigen aangepaste tests maken (proefperioden)

✔

Je eigen productplannen maken en beheren

✔

Facturering voor je eigen producten aanpassen

✔

Mogelijkheid voor volledige levering van je eigen producten

✔

biedt dashboards, analyse, aangepaste
webwinkels, functies voor het bouwen
van je eigen oplossingen en toegang en
beheer voor eindgebruikers om partners
de mogelijkheid te bieden op eigen
tempo te groeien.
Partners kunnen zelf kiezen welk

zijn eenvoudig in te stellen en er is
minimale technische kennis vereist om
aan de slag te gaan.

Cloud Solutions
Functies van het cloudplatform
Ondersteuning voor meerdere cloudproviders
SES biedt toegang tot een volledige reeks cloudproviders
zodat via een enkel platform services efficiënt kunnen
worden gekocht en geleverd. Selecteer de cloudproviders
die de services bieden die je wilt verkopen en profiteer van
de bijbehorende voordelen en platformfuncties. Zie onze
complete lijst cloudproviders op www.techdatacloud.eu.

Aangepaste webwinkels
Breid je productaanbod snel en voordelig uit met gebruik
van het cloudplatform en de mogelijkheid een aangepaste
webwinkel te ontwikkelen. Pas je webwinkel aan met een
URL, logo en de kleuren die je eigen merk weerspiegelen.
Publiceer producten uit de catalogus van Tech Data met
aangepaste prijzen in je webwinkel voor verkoop aan je
klanten. Bied klanten toegang tot je webwinkel vanuit je
eigen website om je bereik te vergroten.

Factureringsbeheer
Operationaliseer je cloud business met functies voor
geconsolideerde facturering en beheer. Stel aangepaste
factureringscycli per cloudprovider in, met ondersteuning
voor transacties op basis van gebruik en op basis van
abonnement. Genereer het factuuroverzicht van de eerste
maand automatisch en de factuuroverzichten voor alle
volgende maanden eenvoudig via de interface van het
cloudplatform.

Bouw je eigen oplossingen
Bouw je eigen producten voor verkoop aan je klanten. 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. Automatiseer
implementatie en levering met gebruik van CloudFormationscripts of aangepaste API-oproepen.

Toegang en beheer voor eindgebruikers
Verhoog de klanttevredenheid en verlaag
ondersteuningsaanvragen tot het minimum, met name voor
bedrijfsklanten die hun eigen toegang en beheer willen.
Met gebruik van dezelfde krachtige dashboards en analyse
kunnen je klanten hun uitgaven beheren, administratie
bijhouden en betere verantwoording binnen hun organisatie
bereiken.

Voordelen van het cloudplatform
Tech Data Cloud biedt resellers verschillende belangrijke
voordelen voor bedrijfsgroei.

Interactieve dashboards
en analyse geven je de zichtbaarheid die nodig is om je
cloud business te beheren. Haal voordeel uit realtime
informatie over omzet en marges met de uitvoerige
dashboard- en analyserapporten. Bied je salesteam
dagelijkse updates over de cloudadoptie bij klanten en
de omzetstijging. Krijg inzicht in de cloudservices die het
goed doen en ontwikkel doelgerichte campagnes voor
aanvullende diensten om je omzet te verhogen.

• Sneller op de markt: Met gebruik van het SEScloudplatform kun je je productaanbod gemakkelijk
uitbreiden, je eigen oplossingen bouwen en een
aangepaste webwinkel maken om je bereik uit te breiden.
• Maak een concurrerend onderscheid: Breid je aanbod
uit met keuze uit een volledige reeks cloudproviders,
-producten en -services, aangestuurd door het
cloudplatform StreamOne Enterprise Solutions, om aan
de toenemende cloudbehoeften van klanten te voldoen.
• Verlaag kosten: Tech Data heeft de cloudproviders
volledig geïntegreerd in een enkel platform en heeft
mogelijkheden ontwikkeld om aankoop, levering,
administratie, facturering, analyse en rapportage te
automatiseren voor efficiënt beheer van je cloudbedrijf.
• Bied klanten Cloud Lifecycle Management: Met SES kun
je gebruikers toegang geven tot self-service dashboards
voor de automatisering van levering, administratie en
beheer van cloudproviders.

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

