
Ta nettskybaserte tjenester til neste nivå med 
StreamOne Enterprise
Tech Data leverer det beste verktøyet for administrasjon av tjenester og produkter fra ledende 
skyleverandører: StreamOne Enterprise Solution (SES). SES er et unikt plattformverktøy 
for kundestøtte, administrasjon og ressurshandtering av skytjenester. Det kan tilpasses og 
uniformeres for alle typer partnere og forenkler prosessen med å bygge en oversiktlig forretning 
på salg av skytjenester. Den gir full oversikt over alle kunders transaksjoner og forbruk, basert 
på en månedlig inntektstrøm.

Plattformplaner i kortversjonVi presenterer SES 
Cloud Platform
StreamOne Enterprise Solution 
er tett integrert med de beste 
skyleverandørene – Amazon Web 
Services, Microsoft Azure, IBM 
Cloud og stadig flere – slik at du 
får alt tilgjengelig i ett verktøy for å 
kunne forenkle administrasjonen og 
utvide porteføljen kostnadseffektivt. 
Denne unike plattformen leverer 
instrumentpaneler, analyser, tilpassede 
nettbutikker og løsninger du selv kan 
sette sammen. SES gir kontroll på 
sluttbrukertilgang og kan skalere i 
henhold til behov og marked. 

Partnere kan selv velge Standard eller 
Premium oppsett – i henhold til egne 
planer og forretningsmessige behov. 
Planleggingsfunksjonene er enkle å 
konfigurere og krever svært lite teknisk 
innsikt for å komme i gang.

Plan/funksjon Standard Premium
Kundestøtte flere nettskyleverandører ✔ ✔

Egenregistrering hos nettskyleverandør ✔ ✔

Interaktive instrumentpaneler som sporer kostnader, utgifter og 
bruk ✔ ✔

Plattform API-er for å aktivere integrering med bedriften ✔ ✔

Kjøp og lever nettskytjenester på vegne av kundene dine ✔ ✔

Hjelp kundene med å kjøpe og levere nettskytjenester ✔ ✔

Privatmerkede butikker med alle merkevarealternativer ✔ ✔

Vis fram TD-nettskybaserte produkter i butikken* ✔ ✔

Full kontroll over publiserte priser på nettskyprodukter til kundene ✔ ✔

Detaljert bruks- og faktureringsrapporter med funksjon for lagvis 
visning for deg og kundene dine ✔ ✔

Konsolidert fakturering på tvers av flere nettskyleverandører ✔ ✔

Plattformnivåbruker og rolleadministrasjon ✔ ✔

Sett sammen egendefinerte nettskyprodukter og -løsninger ✔

Sett sammen egendefinerte testdrivere (prøveperioder) ✔

Sett sammen og administrer dine egne produktplaner ✔

Tilpass faktureringen for produktene dine ✔

Muliggjør komplette leverandørfunksjoner for produktene dine ✔



Cloud Solutions

Nettskyplattformfunksjoner
Skyplattformfunksjoner
StreamOne Enterprise Solution leverer tilgang til utvalg av 
skyleverandører for effektivt innkjøp og levering av tjenester 
fra en enkelt plattform. Velg skyleverandører med de 
tjenestene du ønsker å videreselge og dra nytte av fordelene 
og funksjonene i verktøyet. Se den fullstendige listen over 
leverandørprogrammer for nettsky på 
www.techdatacloud.eu.

Tilpasset nettbutikk  
Ved å bruke SES og få muligheten til å sette opp en 
tilpasset butikk kan du utvide tilbudene dine raskt og 
kostnadseffektivt. Skreddersy butikken med nettadresse, 
logo og farger for å skape din identitet og merkevare. Du 
kan enkelt publisere produkter fra Tech Data-katalogen for 
videresalg med tilpassede priser.  Dette vil effektivt utvide 
nedslagsfelt og målgruppe.

Interaktive kontrollpaneler 
Få oversikten du trenger for å administrere de skybaserte 
tjenestene dine, med sanntidstilgang til inntekter og marginer 
gjennom kraftige instrumentpaneler og analyserapporter. 
Gjør salgsteamet ditt i stand til å følge kundenes behov 
for skytjenester. Få kontinuerlig oppdatering på produkter 
som vinner terreng, og lag målrettede kampanjer med 
kompletterende tjenester som øker inntektene.

Fakturaadministrasjon
SES gir mulighet for konsolidert fakturering og administrasjon. 
Lag dine egendefinerte faktureringssykluser i henhold til 
leverandør, både for forbruks- og abonnementsbaserte 
transaksjoner. Generer fakturautskriften for den første 
måneden automatisk og generer enkelt faktureringsutskrifter 
for alle de etterfølgende måneder.

Sett sammen egne løsninger
Sett sammen egne produkter som du kan selge til kundene. 
Legg til produkter og gi muligheten til å kjøpe eller teste 
tjenester.  Veiled kundene til riktig sted for mer informasjon. 
Automatiser distribusjon og levering ved bruk av API-er. 

Sluttkundetilgang
Øk kundetilfredsheten og reduser antall supporthenvendelser. 
Med det samme kraftige instrumentpanelet og de samme 
analysene kan kundene dine administrere utgiftene og 
etablere kontroll i hele organisasjonen.

Fordeler med StreamOne Enterprise 
Solution som plattform
Tech Data Cloud tilbyr forhandlerne økte 
forretningsmuligheter. 

• Nå markedet raskere: Ved å bruke StreamOne Enterprise 
Solution som skyplattform, kan du enkelt utvide tilbudene 
dine, sette sammen egne løsninger og opprette en tilpasset 
butikk for å øke rekkevidden. 

• Skap konkurranseeffektiv differensiering: Møt kundenes 
økende behov for skytjenester med et bredt utvalg av 
leverandører, produkter og tjenester. 

• Reduser kostnader: Tech Data har integrert noen av 
de største leverandørene i én plattform og utviklet 
muligheter for å automatisere anskaffelse, levering, kontroll, 
fakturering, analyser og rapportering for effektiv handtering 
av skytjenestene deres. 

• Muliggjør livssyklusadministrasjon: Med SES kan du tilby 
brukere selvbetjente instrumentpanel som automatiserer 
levering, kontroll og administrasjon av skyleverandørene.

Tech Data med StreamOne Enterprise 
Solutions kan hjelpe deg å utvide 
rekkevidden slik at du kan få økt 
regelmessig månedlig inntekt fra i dag. 
Kontakt oss på cloud@techdata.no for 
mer informasjon


