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Factsheet

ZO HELPT U KLANTEN DIGITAAL
TRANSFORMEREN.
Uw klant staat onder grote druk. Technologische innovaties zorgen voor disrupties in iedere denkbare
sector. Wie niet meegaat in de digitale transformatie verliest marktaandeel. Die digitale transformatie
vereist een sterke ‘IT-backbone’. Met het infrastructuurportfolio van Tech Data kunt u die realiseren.

DE PUBLIC CLOUD IS MOOI.

van deze omgeving niet volledig in eigen hand. Dat

MAAR NIET VOOR ALLE WORKLOADS.

kan een reden zijn om voor sommige bedrijfskritische

Steeds vaker kiezen uw klanten voor de cloud.

applicaties niet voor deze cloudvorm te kiezen.

Niet verwonderlijk, want de cloud biedt belangrijke
voordelen. Zo zijn applicaties vanaf iedere locatie toe-

2. Legacy-applicaties en -systemen behouden

gankelijk. Werknemers kunnen op ieder moment bij

Uw klanten werken vaak met allerlei legacy-

belangrijke gegevens. Ook bespaart de cloud kosten.

applicaties en -systemen. Deze spelen een cruciale rol

Bijvoorbeeld doordat de onderliggende infrastructuur

in hun bedrijfsvoering en zijn on-premises gehost. Zij

niet langer in beheer is bij de eigen IT-afdeling.

willen deze systemen behouden en opnemen in hun
nieuwe infrastructuur.

Niet iedere applicatie kan echter probleemloos
migreren naar de cloud. Het realiseren van de juiste

3:2
3. Compliant blijven met wetgeving

netwerkinfrastructuur voor de digitale transformatie

Het verzamelen van relevante data biedt allerlei

van uw klant brengt daardoor uitdagingen met zich

kansen. Denk aan het verkrijgen van nieuwe inzichten,

mee. Enkele belangrijke uitdagingen waar u en uw

sneller kunnen inspelen op trends en betere

klanten tegenaan kunnen lopen:

ondersteuning van eindgebruikers. Uw klanten zijn
hierbij gebonden aan wetgeving op zowel nationaal

1. Controle over bedrijfskritische applicaties

als internationaal niveau, ook als die data in de cloud

Wie kiest voor de public cloud, kiest voor een gedeel-

staan.

de infrastructuur. Uw klant heeft de beschikbaarheid

STREAMER: MET DE OPLOSSINGEN VAN TECH
DATA BIEDT U DE JUISTE BASIS VOOR DE DIGITALE
TRANSFORMATIE VAN UW KLANTEN.

DE OPLOSSINGEN VAN TECH DATA.
BASIS VOOR DE DIGITALE TRANSFORMATIE.

WIJ LEVEREN TOOLS VAN ONDER MEER:

Met Tech Data kunt u klanten helpen met alle

• Cisco

• Lenovo

uitdagingen op het gebied van infrastructuur.

• Microsoft

• Netgear

Ongeacht of het gaat om een eigen serverruimte of

• Veeam

• TP-Link

datacenter van uw klant, een private cloud die u

• Eaton

• Cohesity

vanuit uw datacenter aanbiedt, of een public cloud.

• APC

• NetApp

Onze oplossingen bieden de volgende voordelen:

• Dell EMC

1. Solide basis
Onze cloudoplossingen bieden een solide basis voor
de digitale transformatie van uw klanten.
5. Compliant
2. Klaar voor de toekomst

U kunt uw klanten de zekerheid bieden dat hun infra-

Met onze oplossingen realiseert u een toekomst-

structuur compliant is met de Algemene verordening

bestendige infrastructuur die kan meegroeien met

gegevensbescherming (AVG) en andere relevante

voorziene en onvoorziene ontwikkelingen.

wetgeving.

3. Flexibel

Tech Data levert een breed portfolio met netwerk-

Ongeacht of uw klanten applicaties willen onder

en infrastructuuroplossingen, bijvoorbeeld voor het

brengen in de public of private cloud, met het port

opzetten van ‘hyperconverged infrastructures’ (HCI).

folio van Tech Data kunt u hen hierbij ondersteunen.

Een HCI-oplossing is een soort ‘datacenter-in-a-box’.
Hierin zit alles wat uw klant nodig heeft: rekenkracht,

4. Geschikt voor hybride omgevingen

networking en storage.

Uw klant beschikt vrijwel altijd over legacy-IT. Met
onze oplossingen creëert u een hybride omgeving

Met onze netwerk- en infrastructuuroplossingen

waarin u de voordelen van de cloud combineert met

bieden we de juiste basis voor de digitale transfor

legacy-applicaties en -systemen. Daarbij kunt u ook

matie van uw klanten. Wij helpen u graag met de

de serverruimte of het datacenter van uw klant onder-

selectie van de juiste oplossingen voor de specifieke

steunen. Zo kunnen wij onder meer PDU's, UPS'en en

uitdagingen van uw klant. Neem contact met ons op

racks leveren. Onze diensten voor remote monitoring

voor advies op maat.

zijn bovendien een nieuwe interessante inkomstenbron.
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