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Factsheet

Technische ondersteuning

SECURITY IS SOMS LASTIG.
DIT ZIJN DE UITDAGINGEN.
Security kan ingewikkeld zijn. Zo vraagt iedere klant 
om een andere aanpak. U combineert natuurlijk de 
beste oplossingen uit de markt om uw klant optimaal 
te beveiligen. Niet alleen is het aanbod op de markt 
breed, ook verandert het security- en dreigingsland-
schap continu. 

Tegelijkertijd verwachten klanten van u antwoord  
op allerlei vragen rondom het beveiligen van hun  
systemen, applicaties en gegevens. Het gaat om  
onderwerpen als:

1. Cloudapplicaties beveiligen
Veel bedrijven maken gebruik van de cloud. Net als 
on-premises applicaties vragen ook cloudapplica-
ties om een adequate beveiliging. Zo kunnen cloud-

applicaties gevoelige informatie bevatten en zelfs 
dienen als springplank om andere IT-systemen aan 
te vallen. U staat voor de uitdaging klanten hiertegen 
te beschermen. Zij kijken naar u om veilig gebruik te 
kunnen maken van de cloud. 

2. Persoonlijke mobiele apparaten op de werkvloer
Werknemers maken op de werkvloer graag gebruik 
van hun persoonlijke mobiele apparaten. Daarmee 
zijn ze vertrouwd; het maakt hen productiever. Uw 
klant hoeft tegelijkertijd minder te investeren in zake-
lijke mobiele apparaten. Het gebruik van persoonlijke 
mobiele apparaten op de werkvloer vraagt echter wel 
om een goede beveiliging. Zo moeten verloren of ge-
stolen apparaten direct te blokkeren zijn om misbruik 
te voorkomen. Ook willen veel klanten persoonlijke en 
zakelijke gegevens gescheiden houden met het oog op 
privacy.

SAMEN IEDER SECURITY-
VRAAGSTUK OVERWINNEN.
Security is voor ieder bedrijf een onmisbaar aandachtspunt. Uw klanten zijn geen uitzondering. Het is niet 
eenvoudig hen hierbij te helpen. Zo komen ze met ingewikkelde vragen, waarop u niet altijd direct het 
antwoord paraat hebt. Om welke security vraagt de specifieke situatie van uw klant daarnaast? Maakt u 
zich geen zorgen: wij bieden u alle technische ondersteuning die u nodig heeft om klanten optimaal te 
ondersteunen. Dit is hoe wij dat doen. 
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3. Ransomware buiten de deur houden
Regelmatig berichten media over ransomware, een 
vorm van malware die data en systemen in gijzeling 
neemt door deze te versleutelen. Aanvallers eisen 
losgeld van bedrijven in ruil voor gegevensherstel. Een 
ransomware-infectie kan niet alleen de productiviteit 
van werknemers aantasten, maar ook tot dataver-
lies leiden. Klanten verwachten dat u hen daartegen 
beschermt.

4. Compliancy met wet- en regelgeving
Uw klanten moeten compliant zijn met allerlei wet- 
en regelgeving. Security speelt hierin in veel gevallen 
een belangrijke rol. Een voorbeeld is de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG), die de ver-
werking van persoonsgegevens in de Europese Unie 
standaardiseert. De AVG vraagt om een solide beveili-
ging van persoonsgegevens. 

5. Insider threats
Digitale dreigingen komen overal vandaan. Ook vanuit 
de eigen organisatie. Dat komt bijvoorbeeld doordat 
werknemers vaak toegang hebben tot allerlei gevoe-
lige informatie. Bij een incident kan de schade groot 
zijn. U staat onder meer voor de uitdaging kwaad-

willige handelingen te onderscheiden van onbedoelde 
menselijke fouten. Hoe zorgt u daarnaast dat u tijdig 
kunt ingrijpen indien u een kwaadwillige handeling 
detecteert en schade kunt voorkomen?

ZOEKTOCHT NAAR ANTWOORDEN?
WIJ ZIJN HET KOMPAS.
Tech Data helpt u deze en andere uitdagingen te 
overwinnen. Met de handvatten die wij u bieden kunt 
u zorgen van uw klanten wegnemen. Zo bieden wij u: 

1. Trainingen 
Wij helpen u kennis en vaardigheden op te doen voor 
oplossingen van alle grote vendoren, waaronder  
Cisco, F5 Networks, IBM, Juniper Networks, Microsoft 
en NetApp. Onder begeleiding van een instructeur 
volgt u klassikaal of virtueel trainingen om uw  
expertise te vergroten. 

Als partner van Tech Data kunt u deze trainingen ook 
aanbieden aan uw klanten. Dit kan een interessante 
nieuwe inkomstenbron zijn, met marges tot 50 pro-
cent. We vernieuwen ons trainingsaanbod continu, 
waardoor u altijd de meest relevante trainingen kunt 
aanbieden.

>>>

TECH DATA BIEDT U DE TECHNISCHE ONDER
STEUNING DIE U NODIG HEEFT OM KLANTEN  
OPTIMAAL TE ONDERSTEUNEN EN ONTZORGEN. 
MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP.



2. Marketing
Voor ieder bedrijf is security onmisbaar. Dat wil  
nog niet zeggen dat het verkopen van security een-
voudig is. Tech Data ondersteunt u hierbij. Zo helpen 
wij resellers hun marketingvraagstukken om te zetten 
in een concreet actieplan. Inclusief een heldere  
strategie en aantoonbare ROI. Ook ondersteunen wij u 
bij leadgeneratie, online & inbound marketing,  
contentcreatie, telemarketing en evenementen.

3. Financieel
Het uitbreiden van uw portfolio met nieuwe security-
oplossingen biedt u de kans nieuwe inkomstenbron-
nen aan te boren. Dit vergt echter wel een investering. 
Met flexibele financieringsmogelijkheden helpt Tech 
Data u hierbij.

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een nieuwe 
securityoplossing of een omvangrijk project waarin 
u vooraf moet investeren. Wij bieden u voor elk type 
IT-project een betaalbare financieringsoplossing.

WAAROM U MOET KIEZEN VOOR TECH DATA? 
EEN AANTAL REDEN OP EEN RIJ. 
•  Vergroot uw eigen kennis en expertise met behulp 

van onze trainingen.
•  Ondersteun uw klanten door de trainingen van  

Tech Data op te nemen in uw portfolio.
•  Bereik uw doelgroep op de juiste manier dankzij 

onze marketingondersteuning.
•  Laat ons complexe technologie eenvoudig en  

begrijpelijk maken.
•  Breid uw portfolio uit met nieuwe services en boor 

nieuwe inkomstenbronnen aan.
•  Ontvang end-to-end ondersteuning bij ieder  

securityproject.

Tech Data helpt u uw expertise op het gebied van  
security te vergroten. Benieuwd naar de mogelijk-
heden of heeft u behoefte aan ondersteuning bij een 
specifiek vraagstuk? Neem contact met ons op.
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Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  tdsecurity@techdata.nl  

WWW.TECHDATA.NL

MET DE HANDVATTEN DIE WIJ U BIEDEN, KUNT U 
ZORGEN VAN UW KLANTEN WEGNEMEN.


