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Inleiding
Het implementeren, beheren en onderhouden van de IT-
infrastructuur, inclusief het hele ecosysteem van apparatuur en 
software, is voor de meeste organisaties een flinke kostenpost. 
Daarnaast legt dit veel beslag én druk op de IT-afdeling.  

75% van de werknemers in organisaties zijn in 2020 millennials 
of jonger. Deze groep is opgegroeid met ‘as-a-Service’ en hechten 
veel waarde aan up-to-date technology. 

Leasing van bedrijfsmiddelen steeg in 2018 met 20%.  

Verwacht word dat in 2020 zo’n 40% van de bedrijven overgaan  
naar een as-a-service-model.

De vernieuwingstijd van pc’s wordt ongeveer 6 maanden korter 
wanneer er gebruik word gemaakt van een as-a-service model.

Tech Data introduceert: Tech-as-a-Service (TaaS), hardware, software  
en services onder één overeenkomst. 

Veel organisaties verschuiven daarom hun budgetten naar een op services gebaseerd  

model met pay-as-you-go. Denk aan Software-as-a-Service, tot zelfs aan Infrastructure-

as-a-Service. Dit blijkt ook een uitstekend businessmodel voor hardware.

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de bedrijven interesse heeft om over te stappen op  

een ‘as-a-Service’-model voor hardware. Grote aantrekkingskracht daarbij is het verschuiven van 

het budget van investeringen (Capex of Capital Expenditure) naar operationele kosten (Opex of 

Operational Expenditure). Tegelijkertijd wordt de werkdruk verlaagd voor zowel IT-afdeling als 

voor inkoop en management. 
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Tech-as-a-Service is een nieuwe dienst van Tech Data waarbij uw klanten over hardware, software 

en services kunnen beschikken zonder kapitaalsinvestering. Resellers kunnen daarnaast diverse 

eigen services toevoegen. Zo ontstaat een pakket waarmee de klant optimaal kan worden voorzien 

van een technisch hoogwaardige en flexibele oplossing die binnen de door hen gestelde budgetten 

blijft. Organisaties kunnen zo hun IT-budget optimaliseren, terwijl ze toegang krijgen tot de nieuwste 

technologieën.
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Wat is Tech-as-a-Service?

Onderscheidende services die de reseller kan 

toevoegen zijn bijvoorbeeld verzending, installatie 

en trainingen. Deze kunnen worden aangeboden 

in dezelfde raamovereenkomst van Tech-as-a-

Service, zodat de klant uiteindelijk alles terugvindt 

in één contract. 

TaaS verlaagt de financiële druk op de IT-

budgetten, doordat precies bekend is wat per 

periode moet worden betaald voor de hardware, 

software en services. Zo wordt de drempel naar 

nieuwe technologieën en apparatuur lager en kan 

een organisatie flexibel en schaalbaar met zijn IT-

infrastructuur omgaan.



Met Tech Data’s Tech-as-a-Service kan elke organisatie de vaak beperkte 

IT-budgetten maximaliseren. Zonder grote investeringen in technologische 

oplossingen, worden de IT-kosten van een kapitaals-investering omgezet in 

operationele bedrijfskosten waarbij alle producten en diensten terug te vinden zijn 

op één factuur. Een eenvoudig, kosteneffectief periodiek Tech-as-a-Service-plan voor 

klanten maakt ook het beheren van de budgetten gemakkelijker.

De reseller kan zijn marges vergroten en een voorspelbare, servicegerichte inkomstenstroom 

creëren. Zo wordt met de klant een duurzame relatie opgebouwd. Implementatie, trainingen 

en andere diensten kunnen ook worden opgenomen in Tech-as-a-Service.

Omdat de producten en diensten onder één contract worden beheerd, wordt het eenvoudiger 

om vervolgafspraken te maken en de oplossingen van uw klanten vaker te vernieuwen en 

upgraden.

Dit betekent TaaS voor u als reseller:

• Meer variatie in offertes, keuze uit aanschaffen of betalen voor gebruik.

• TaaS realiseert omzetpotentieel omdat de uitgaven van de eindklant verschuiven naar 

 operationele kosten.

• Toegang tot een (CRM-)omgeving/pijplijn waarin de reseller de eindklanten kan beheren. 

• Recurring business, u kunt ruim voor afloop van het contract met uw klant in overleg over  

 het vernieuwen van de producten.

• Meer bijverkoop in de vorm van accessoires (lage kosten per maand).

• Tech Data Tech-as-a-Service is volledig geautomatiseerd en 24/7 beschikbaar.

3. Wat zijn de voordelen?Wat zijn de voordelen?

En dit zijn de voordelen voor uw klanten:

• Maximaliseer het operationele IT-budget 

• Beperk per direct IT-investeringen, gebruik vrijgekomen budget voor strategische 

 prioriteiten

• Lagere eigendomskosten (Total Cost of Ownership)

• Snellere toegang tot de nieuwste technologieën, en IT is altijd up-to-date

• Alle technologie, producten en merken kunnen via TaaS worden verkregen
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Tech Data is ‘s werelds grootste distributeur van technologie en producten, en is actief in meer dan 

100 landen. Als distributeur weten we wat er speelt in de markt en we zijn als een van de eerste op de 

hoogte van nieuwe technologieën, oplossingen en diensten.  

Waar een distributeur traditioneel focus had op het logistieke deel van IT, is die rol tegenwoordig veel 

breder. We leveren niet langer alleen hardware en software, maar ondersteunen onze partners ook 

met diverse services gericht op gebruik en abonnementen. Daarnaast staan we onze resellers bij op 

het gebied van marketing en training om de verkoop van bijvoorbeeld Tech-as-a-Service te stimuleren. 

Met behulp van InTouch kunt u snel en eenvoudig producten selecteren en oplossingen configureren 

voor uw klant, een offerte samenstellen en bestellen.

Waarom Tech Data?
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Tech Data’s Tech-as-a-Service is beschikbaar voor al onze Resellers.

Zodra aan enkele voorwaarden is voldaan en een overeenkomst is getekend, 

kunt u deelnemen aan het Tech-as-a-Service-programma en krijgt u toegang 

tot het portaal voor het maken van een abonnement.

Hoe werkt het?

U logt in met uw account op het Tech Data InTouch platform. Hier kan via de geïntegreerde 

Tech Data TaaS Portal een offerte worden samengesteld. 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 die een real-time credit check uitvoert

• Na goedkeuring zijn de eindgebruikerscontracten te downloaden en kunt u die 

 naar de klant sturen

• Vervolgens plaatst u een bestelling met behulp van InTouch

• En levert u de apparatuur

Neem voor meer informatie omtrent de registratie en voorwaarden contact op met 

taas@techdata.nl.
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De digitale transformatie binnen het bedrijfsleven vraagt veel van de IT-afdelingen en het budget voor 

de ICT-infrastructuur. Bovendien gaan de ontwikkelingen snel, zodat regelmatig vernieuwingen moeten 

worden doorgevoerd op het gebied van hardware en software. 

Een van de grootste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd wordt gevormd door een 

grote hoeveelheid apparaten met verschillende versies van hardware en software. Uniformiteit is lastig, 

omdat hardware in verschillende periodes wordt aangeschaft met een verschillende afschrijvingsperiode. 

Met TaaS wordt het eenvoudiger om hardware en software gelijk te krijgen dankzij één contract dat 

hardware en services – waaronder implementatie – dekt.

Tech Data’s Tech-as-a-Service biedt voordelen voor elke organisatie. Maar voor 
verschillende marktsectoren zijn er daarnaast specifieke pluspunten.

Marktsectoren
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De gezondheidszorg staat voor een grote uitdaging. De gemiddelde leeftijd van de bevolking 

stijgt, terwijl de druk op de kosten steeds meer toeneemt. Het aantal 60-plussers zal in 

2030 maar liefst 56 procent van de bevolking zijn, becijfert de VN. Om de kwaliteit van de 

zorg te blijven garanderen is kostenreductie een noodzaak. 

De digitalisering in de gezondheidszorg heeft na aanvankelijke aarzeling een flinke 

inhaalslag gedaan. Inmiddels zijn smartphones en tablets overal in de gezondheidszorg te 

vinden. Tegelijk is er de bezorgdheid om de privacy – patiëntdossiers, Internet of Medical 

Things. De zorg is bij uitstek gebaat bij uniformiteit op het gebied van hard- en software. 

Met TaaS wordt dit eenvoudiger, omdat alle ICT-kosten onder operationele kosten vallen 

en investeringen niet nodig zijn. Bovendien zorgen lage periodieke kosten voor een 

kostenreductie, zodat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft.

Gezondheidszorg
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In het onderwijs spelen digitale leermiddelen een steeds grotere rol. De voordelen van ICT in de klas zijn 

belangrijk. Het bevordert zelfstandig leren, verbetert vaardigheden zoals communiceren, samenwerken 

en structureren, maakt gedifferentieerd leren mogelijk en maakt het onderwijs in het algemeen leuker 

en afwisselender.

Veel scholen zien daarentegen op tegen de kosten van aanschaf en installatie. Het financieringsbudget 

per leerling dat de overheid heeft vastgesteld is krap. Bovendien zijn scholen zelf verantwoordelijk voor 

reparatie en vervanging. TaaS is een oplossing voor de meeste van deze uitdagingen. Voor een vast 

bedrag per leerling per periode krijgt de school de beschikking over de nieuwste hard- en software, 

inclusief aanvullende services.

Onderwijs
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Ook de publieke sector ontkomt er niet aan om digitaliseringen door te voeren. Net als in het 

bedrijfsleven gaat het vooral om kostenbesparingen en efficiëntiewinst. Maar net als in de 

gezondheidszorg ligt er sterke nadruk op privacybescherming en voldoen aan de wettelijke 

regels. Uniformiteit en daarmee beheersbaarheid van de ICT-infrastructuur is belangrijk 

binnen de overheid.

Met TaaS zijn hard- en software altijd up-to-date en bovendien kunnen aanzienlijke 

kostenbesparingen worden gerealiseerd. Aanschaf van apparatuur wordt verschoven van 

kapitaalsinvestering naar operationele uitgaven, zodat overheidsorganisaties meer grip 

krijgen op de kosten voor ICT.

Overheid

De voordelen van Tech Data  
Tech-as-a-Service voor de klant
 

• Standaardisering van hardware en besturingssysteem  

 vermindert de complexiteit van de IT-omgeving

• Kostenbesparingen dankzij lage periodieke factuur

• Apparatuur en software altijd up-to-date

• Vereenvoudigd beheer van activa

• Alleen betalen voor wat een organisatie gebruikt
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Geïnteresseerd om ook Tech-as-a-Service te leveren?

Bel 088 1334 000 of kijk op www.klantwordenbijtechdata.nl 

Bent u nieuw bij Tech Data?

Neem vandaag nog contact met ons op:           

                

     088 1334 170   taas@techdata.nl  www.techasaservice.nl

https://www.klantwordenbijtechdata.nl  
mailto:taas%40techdata.nl?subject=
http://www.techasaservice.nl

