
Managed Identity Services
Snelle en veilige toegang voor iedereen



Bied de juiste personen toegang tot 
de juiste data met onze ‘white label’ 
Managed Identity Services

Vandaag de dag verwachten we dat we altijd, 
overal en op ieder apparaat toegang hebben tot 
data, ongeacht of deze data in de cloud staat 
of on-premise. Daarnaast willen bedrijven in 
toenemende mate dat ook externe partijen, 
zoals business partners, leveranciers en klanten, 
toegang krijgen tot bepaalde data. 

De Managed Identity Service van Tech Data zorgt er altijd 
voor dat de juiste personen toegang hebben tot de juiste 
data en applicaties. 

U doet geen investeringen in dure licenties, 
tokens en support.  
 

U heeft geen technische kennis nodig.  

U betaalt een vaste prijs per maand per gebruiker  
(as-a-service).

De omgeving wordt volledig geïmplementeerd 
en beheerd door gecertificeerde security engineers.

Deze en vele andere high class security technologieën zijn als ‘white label’ Managed Service voor u 
beschikbaar. Het grote voordeel daarvan is dat u eenvoudig uw eigen portfolio kunt uitbreiden, terwijl 
uw klanten profiteren van end-to-end oplossingen, inclusief beheer door de technische specialisten 
van Tech Data. 

Door de grote toename van complexe digitale ontwikkelingen is ook de vraag naar gekwalificeerde 
specialisten sterk gegroeid. Het grote voordeel voor u is dat u geen extra expertise en middelen hoeft in 
te kopen, terwijl uw klanten wel het gevoel hebben dat ze voor iedere dienst altijd bij u als trusted IT-
partner kunnen aankloppen. Bovendien kunt u bij beveiligingsincidenten razendsnel reageren, doordat 
de omgeving van uw klant continu wordt gemonitord.

Voordelen voor u:
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Waarom is dit een kans voor u als 
partner?

Eindgebruikers vinden het lastig om een balans te vinden 
tussen beveiliging en toegankelijkheid. Te veel security 
maatregelen zorgen ervoor dat gebruikers op zoek gaan 
naar alternatieve manieren om toegang te krijgen. Met 
alle risico’s van dien. De oplossing ligt bij de authenticatie 
van identiteit, waarbij het doel niet is om elke gebruiker 
te verifiëren, maar juist om de beveiliging sterk te houden 
en snelle, gemakkelijke toegang te bieden.

Belangrijkste kenmerken:
      Toegang tot de beste technologie
  Aangepaste authenticatie gevormd rond   
 de behoeften van de organisatie
  Een op risico gebaseerde benadering
  Een consistente gebruikerservaring
  Verbeter de productiviteit en applicatie-toegang

U kunt kiezen uit 2 opties: Silver en Gold. Bij Silver 
verzorgt u zelf het ‘user en token managementbeheer’, 
terwijl bij Gold wij dit voor u regelen.

   Silver   Gold

Set-up

Help desk

Troubleshooting

Software support and updates

User and token management

Monthly reporting Optional  Optional
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Neem contact op met Business Development Manager Sander de Smet  

van ons Managed Services Team via:

      Sander.DeSmet@techdata.com        040 2502770

 

             

Heeft u nog vragen?
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