Waarom Tech Data Cloud Distributor
van 2021?

Tech Data is groot fan van Max Verstappen (wie
niet?).
Niet alleen vanwege zijn uitzonderlijke prestaties,
maar ook omdat zijn teamwork ons inspireert. En
laten we ons nou herkennen in zijn manier van
werken. We leggen verder uit waarom.
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1.

Gedurende de races is de race
engineer de connectie tussen
Verstappen en zijn team. Hij
geeft belangrijke instructies of
tactische orders door. Ook
buiten de races bespreekt hij de
strategieën.
Tech Data wil ook graag de
connectie tot stand brengen
tussen de verschillende partijen
in het ecosysteem. We stippelen
de cloudstrategieën van begin
tot einde gezamenlijk uit en
functioneren als solution
aggregator.
Dat doen we onder meer met
klantproﬁling om opportunities
bij eindklanten te zoeken. Of
met assessments voor het
opstellen van groeiplannen.
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2.

De personal trainer houdt Verstappen
topﬁt.
Precies dat is onze doelstelling voor
partners: we begeleiden ze persoonlijk
bij de groei van hun bestaande
cloudbusiness.
Bijvoorbeeld met de juiste
educatieplannen voor iedere fase in de
cloudtransitie. Zo zorgen we ervoor
dat iedere geïnvesteerde euro in
trainingen en certiﬁceringen zich
dubbel en dwars uitbetaalt.
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3.

De eerste monteur is
verantwoordelijk voor een perfecte
staat van Verstappen’s bolide.
Partners kunnen bij ons alle
technische ondersteuning krijgen,
zoals onder andere een
CSAT-securityscan om
cloudprojecten succesvol af te
ronden.
En we investeren continu in het
uitbreiden van ons op
cloudgebaseerde aankoop- en
beheerplatform StreamOne ION
Enterprise.
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4.

Verstappen’s performance engineer haalt het maximale aan snelheid uit de bolide. Bij de berekeningen moet hij bij
iedere race rekening houden met veranderende aspecten, zoals het circuit, weersomstandigheden, het asfalttype
en rijstijl.
Natuurlijk willen wij ook dat onze partners de beste prestaties realiseren. Onze cloudexperts helpen partners met
de opzet van een projectplanning om hun transactionele business probleemloos om te zetten naar recurring
businessmodellen, met schaalbare oplossingen zoals Workplace-as-a-Service.
Niet voor niets is Tech Data als indirect provider benoemd tot "Microsoft Worldwide Partner of the Year 2021" en is
Tech Data Nederland binnen Europa de snelstgroeiende organisatie op het gebied van Azure-consumptie.
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5.

De fysiotherapeut houdt het lijf van Verstappen ﬂexibel. Dat is cruciaal, omdat zijn nek en
andere ledematen het zwaar te verduren krijgen.
Bij Tech Data zetten we ook alles op alles om partners ﬂexibiliteit te geven. Zodat ze hun
eigen cloudbusiness kunnen opzetten en die eenvoudig kunnen op- of afschalen. En we
bieden marketing, sales en ﬁnanciële ondersteuning waar nodig of gewenst.
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6.

Naast de oﬃciële teamleden, is
vader Jos natuurlijk de grote
steunpilaar van Max.
Ook al hebben wij geen
bloedband met onze partners,
we willen wel die
vertrouwenspersoon en mentor
voor hen zijn.
We maken de transformatie naar
clouddiensten makkelijker,
overzichtelijker en besparen onze
partners tijd en geld. We
stimuleren samenwerking tussen
partners en stellen ons
ecosysteem hiervoor
beschikbaar.
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Max Verstappen heeft veel concurrentie van Hamilton. Dat geldt natuurlijk ook voor ons:
er zijn meerdere goede clouddistributeurs.
Toch hebben we er vertrouwen in dat Verstappen de beste kandidaat is voor de nummer
1-positie op het podium. Die felbegeerde plek willen wij ook graag veroveren bij de Dutch
IT-channel Awards.
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