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van een oplossing. Van technische trainingen om uw 

medewerkers voor te bereiden op migraties tot  

route-to-success-tracks om u te helpen b� het snel 

up-to-speed brengen van projecten. We zorgen er 

alt�d voor dat de trainingsinvesteringen die u doet 

renderen op de lange term�n.

KANT�EN�KLARE OPLOSSINGEN

U weet inmiddels dat het best een uitdaging is 

om bedr�ven goed te beveiligen. Bestaande security -

oplossingen z�n vaak complex en moeten menigmaal 

worden aangepast aan klantspeci�eke problemen. 

Dat vergt de nodige (branche)kennis en t�d. Next Gen 

Solutions maakt het u makkel�ker met de solution 

factory: een catalogus waarin we oplossingen van  

verschillende vendoren hebben samengevoegd tot 

kant-en-klare solutions voor speci�eke uitdagingen.

Is er voor u nog geen geschikte solution gebouwd? 

Dan gaan we daar graag mee aan de slag. Op een 

dusdanige manier dat u deze solution meerdere keren 

kunt verkopen.

DIT Z�N UW VOORNAAMSTE VOORDELEN:

• U kunt eenvoudiger nieuwe markten betreden.

• U kunt oplossingen snel op de markt brengen.

•  U kunt met beproefde oplossingen in de behoeften 

van uw klanten voorzien.

SALES� EN MARKETINGONDERSTEUNING

Security is een enorme markt met een goed 

groeiperspectief. Tenminste, als u nieuwe klanten vindt 

en nieuwe opdrachten binnenhaalt. Dat is niet alt�d 

even makkel�k in een gecompliceerde en sterk con-

currerende markt. Uw doelgroep is namel�k kritisch 

en verwacht veel van een partner. U heeft dus redel�k 

wat overtuigingskracht nodig in uw salestechniek.

Next Gen Solutions snapt uw uitdagingen. Daarom 

zorgen we er met onze marketingactiviteiten voor dat 

u aan tafel komt b� organisaties die uw hulp goed 

kunnen gebruiken. Onze salestrainingen z�n erop 

gericht dat u uw doelgroep goed leert kennen. Dat u 

precies weet voor welke uitdagingen uw klanten staan. 

En hoe u zich kunt onderscheiden ten opzichte van de 

concurrentie. Want alleen als u beschikt over de juiste 

verkooptechnieken, kunt u de juiste deals sluiten.

CONCLUSIE

Security is meer dan simpelweg enkele sterke oplos -

singen implementeren. Wilt u uw klant ondersteunen 

in z�n digitale transformatie, dan z�n een holistische 

benadering en uitgekiende strategie cruciaal.  

Tech Data Next Gen Solutions helpt u b� het in kaart 

brengen van de (security)behoeften, het vertalen van 

die behoeften naar kant-en-klare oplossingen en  

uiteindel�k het succesvol vermarkten van de solution.

SECURITY IS MEER DAN HET IMPLEMENTEREN VAN 

STERKE OPLOSSINGEN. NEXT GEN SOLUTIONS 

SNAPT UW UITDAGINGEN EN MAAKT HET U  

MAKKEL�K MET EEN EENVOUDIG TE VOLGEN 

STAPPENPLAN.
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