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Factsheet

A TD SYNNEX Company

Tech-as-a-Service:

1. WAT IS TECH-AS-A-SERVICE?
Tech-as-a-Service is een door Tech Data ontwikkeld 
programma, waarmee uw klanten hardware, software 
en diensten kunnen afnemen op abonnementsbasis. 
Daarbij rekenen zij periodiek, bijvoorbeeld per maand, 
af voor het gebruik. Dit houdt in dat de investering ook 
lager ligt dan bij koop.

Tech Data heeft hiermee een manier ontwikkeld die 
IT op een geheel andere manier benadert. Normaal 
investeren eindklanten vooraf in deze zaken en  
schrijven de investering af in de jaren die daarop  
volgen. Tech-as-a-Service keert dat principe 180 gra-
den om: klanten betalen hierbij enkel voor het gebruik 
van de oplossing, terwijl de IT zelf eigendom blijft van 
de financieringsmaatschappij.

NIEUWE IT ZONDER FORSE 
INVESTERINGEN
Hebben uw klanten behoefte aan een moderne IT-omgeving, maar zitten ze niet te wachten op forse  
investeringen in apparatuur en software? Of kunnen ze de kosten niet opbrengen om de IT-infrastructuur 
te implementeren, beheren en onderhouden? Dan is Tech-as-a-Service de oplossing. We hebben de  
belangrijkste vragen en antwoorden over dit programma voor u op een rij gezet.

Ofwel: organisaties kunnen met behulp van Tech- 
as-a-Service IT-budgetten optimaliseren terwijl ze 
toegang krijgen tot de nieuwste technologieën.

2. KUNNEN PARTNERS ZELF ABONNEMENTEN 
AANMAKEN?
Via Intouch kunt u op een geautomatiseerde manier 
zelf abonnementen aanmaken voor eindklanten. 
In deze overeenkomsten kunnen zowel hardware, 
software als eigen services worden opgenomen. Zo 
ontstaat een pakket waarmee u de klant optimaal 
voorziet van een technisch hoogwaardige en flexibele 
oplossing die binnen de door hen gestelde budgetten 
blijft zonder kapitaalinvestering.
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Tech-as-a-Service werkt volledig digitaal, met  
onmiddellijke kredietcontroles en gepersonaliseerde 
offertes binnen enkele minuten. Er zijn meerdere  
financieringspartners beschikbaar binnen het 
TaaS-programma waarmee u uw aanbod aan  
abonnementen kunt uitbreiden.

3. WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN TAAS VOOR 
PARTNERS?

•  Maximaliseer uw marges en verhoog de 
cashflow

  Door de manier waarop klanten uw technologie 
aanschaffen te veranderen, kunt u uw marges  
verbeteren, de vernieuwingscyclus versnellen en 
uw serviceverkopen stimuleren. Doordat we het 
hebben over een totaaloplossing waarbij de klant 
voor het gebruik een bedrag per maand betaalt, is 
het eenvoudiger meer marge te maken op uw  
verkopen. Voor de eindgebruiker verschuiven de  
uitgaven immers naar operationele kosten. Daarbij 
zien we in dit model een hogere attachrate van 
garantie-uitbreidingen en accessoires. Als partner 
krijgt u na levering/facturering binnen drie tot vijf 
werkdagen uw factuur volledig uitbetaald.

• Flexibiliteit in offreren
  Met TaaS krijgt u meer mogelijkheden om uw 

producten aan te bieden. Naast een offerte voor 
koop kunt u de klant ook de optie bieden om te 
betalen voor het gebruik ervan. De abonnementen 
kunnen een looptijd hebben die varieert van twaalf 
tot zestig maanden, waarbij de klant per maand of 
kwartaal betaalt.

• Versterk de status als trusted advisor
  TaaS is de ideale manier om duurzame relaties met 

uw klanten op te bouwen. Dit slimme programma 
helpt u bij het versterken van uw positie als trusted 
advisor. U kunt IT-afdelingen ontlasten, het dage-
lijkse beheer vereenvoudigen en voldoen aan de 
IT-eisen en budgetten van uw klanten. Zo kunt u 
uw bedrijf onderscheiden van de concurrentie. 

• Recurring business
  Als TaaS-partner krijgt u toegang tot een CRM- 

omgeving waarin u al uw aanvragen en contracten 
kunt beheren. U ontvangt notificaties bij wijzigingen 
maar ook ruim voor afloop van een contract. Hier-
door bent u de eerste die weer om tafel kan met 
de klant voor het vernieuwen van producten.

4.  WAT ZIJN DE KLANTVOORDELEN VAN  
TECH-AS-A-SERVICE?

• Klanten doen vooraf geen hoge investeringen
  Met Tech-as-a-Service betalen organisaties voor 

het gebruik van IT-oplossingen. Zij hoeven dus niet 
van tevoren een forse, risicovolle investering te 
doen. Dat budget kunnen zij gebruiken voor meer 
strategische prioriteiten of voor bijvoorbeeld het 
verduurzamen van de organisatie.

•  Klanten krijgen toegang tot de nieuwste  
IT-oplossingen

  Geavanceerde technologie is niet altijd eenvoudig 
bereikbaar vanwege de hoge aanschaf- en  
implementatiekosten. Tech-as-a-Service neemt die 
drempel volledig weg. Organisaties betalen immers 
enkel voor het gebruik. Bij het einde van de looptijd 
van het contract leveren zij de producten weer in 
en kunnen zij via u een voorstel krijgen voor nieuwe 
oplossingen.

• De technologie is altijd up-to-date
  Via Tech-as-a-Service nemen eindklanten de 

nieuwste technologieën af. De hardware is altijd 
actueel en state-of-the-art. 

5. HOE WERKT TAAS?
Tech Data’s Tech-as-a-Service is beschikbaar voor 
al onze resellers. Zodra aan enkele voorwaarden is 
voldaan, kunt u deelnemen aan het Tech-as-a- 
Service-programma. U krijgt via Intouch toegang tot 
het portaal waar u abonnementen kunt afsluiten.  
Dit doet u door met uw bestaande account op het 
Tech Data Intouch-platform in te loggen. 

>>>

3:2



Hier kunt u een offerte samenstellen. Selecteer de 
gewenste producten en kies ‘offerte genereren’. Vul de 
gegevens in van de eindklant en stuur de offerte op.

Zodra de klant de offerte accepteert:
•  Completeert u de gegevens en converteert u dit 

naar een abonnement.
•  Dit activeert de verbinding met de bank van de 

klant die realtime een controle van kredietwaardig-
heid uitvoert.

•  Na goedkeuring kunt u de eindgebruikerscontracten 
naar de klant sturen.

• Vervolgens plaatst u een bestelling.
• En levert u de apparatuur.

6.    HOE BIED IK TECH-AS-A-SERVICE AAN  
KLANTEN AAN?

Met gebruik van de Subscription Builder, die volledig is 
geïntegreerd in Intouch, kunt u hardware, software en 
services van verschillende leveranciers in één oplos-
sing bundelen en in de vorm van een abonnement 
aanbieden aan uw eindklanten.

7.    WELKE TECHNOLOGIE IS PRECIES  
BESCHIKBAAR VIA DIT PROGRAMMA?

U kunt alle hardware, software en services van  
verschillende leveranciers en vendoren in één  
oplossing bundelen en in de vorm van een  
abonnement aan uw eindklanten aanbieden.

8.   WORDEN MIJN KLANTEN EIGENAAR VAN DE 
TECHNOLOGIE?

Nee. Het hele idee van dit programma is dat ze beta-
len voor gebruik, terwijl de financieringsmaatschappij 
de investering doet en eigenaar blijft. Zo kunnen  
klanten zorgeloos profiteren van de oplossingen,  
zonder de nadelen die normaal gesproken kleven aan 
het investeren in ‘eigen’ IT-oplossingen.

Bent u geïnteresseerd in ons abonnements-
programma? Maar heeft u nog meer vragen die u 
graag beantwoord wilt zien? Stuur dan een mail naar  
taas@techdata.nl.
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Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  taas@techdata.nl

WWW.TECHDATA.NL

TECH-AS-A-SERVICE BIEDT EEN AANTAL  
DUIDELIJKE VOORDELEN


