Maak kennis met de ALSO Cloud Marketplace
De ALSO Cloud Marketplace is ons nieuwe cloudmanagementplatform. Het biedt je de tools die je nodig hebt voor het
integrale beheer van je klantenrelaties. Hiermee kun je snel je cloudactiviteiten opzetten, zodat je omzetkansen kunt
genereren en je klantenbinding kunt vergroten. Ga vandaag nog aan de cloud.

Het toonaangevende platform voor cloudmanagement in Europa
De ALSO Cloud Marketplace maakt op maat gesneden services bieden voor wat
je klanten nodig hebben gemakkelijker dan ooit. Combineer ons breed scala aan
cloudoplossingen met je bestaande producten en services. Zodra je je services
geselecteerd hebt, kun je je eigen prijzen bepalen en meteen offertes maken.

Dit zijn de drie belangrijkste voordelen:

FLEXIBELE OPLOSSINGEN

TIJDBESPAREND

Met meer dan 90 leveranciers die meer dan
1600 cloudservices bieden, vind je altijd
een oplossing die je toe kunt snijden op de
behoeften van je klant.

Verminder de administratieve inspanningen
met een marketplace die services zoals een
eigen catalogus en gebruiksvriendelijke API
combineert.

WHITE-LABEL MARKETPLACE
Geef het jouw gezicht. Jouw taal, jouw
valuta en een eigen catalogus. Ook
kun je profiteren van een gelokaliseerd
ondersteuningsteam.

Van verkoop tot facturatie - alles op één plek!
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Makkelijk factureren

Snelle rapportage

Eenvoudig en nauwkeurig factureren naar
verbruik op klant- en gebruikersniveau - API
beschikbaar.

Verkrijg waardevolle inzichten uit
klantgegevens.

Moeiteloos leveren

24/7 support

Een dashboard zorgt voor gemakkelijke
leveringen en beheer van klanten, gebruikers
en hun services.

Ontvang de informatie die je nodig hebt om je
cloudbusiness te marketen, te verkopen en te
implementeren.

Snelle offertes

Self-service

Bepaal je eigen prijzen en maak in een paar
seconden offertes.

Bied je klanten self-service functionaliteit,
van het resetten van wachtwoorden en
contactupdates tot het downloaden van
gebruikershandleidingen.

Eenvoudige API

Business intelligence-tools

Breid je ecosysteem uit door je eigen
systemen te integreren met de marketplace
voor automatisch factureren en bestellen.

Neem weloverwogen beslissingen over je
bedrijf en klanten met waardevolle inzichten.

White-labelling

Eigen catalogus

Geef je marketplace gratis je eigen branding
met je eigen bedrijfskleuren en logo.

Factureer custom services en cross-sell je
services.

Ervaar zelf de ALSO Cloud Marketplace. Registreer
je gratis via cloud.nl@also.com

Wie zit er in de cloud?
De ALSO Cloud Marketplace biedt de services van meer dan 90 topleveranciers... en er komen er steeds meer bij! Je hebt op
elk moment toegang tot de services van onder andere de volgende bedrijven:

... en vele andere!
Microsoft CSP-licenties
Krijg via de ALSO Cloud Marketplace toegang tot het hele scala aan Microsoft-cloudservices. Als de grootste Microsoftpartner in Europa, biedt ALSO IT-resellers een concurrentievoordeel als onderdeel van het Microsoft Cloud Solution Provider
(CSP)-partnerprogramma. Je kunt je klanten maandelijks factureren voor Microsoft-licenties en licenties aanbieden samen
met je eigen cloudoplossingen.
Een selectie van beschikbare Microsoft-services:
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Azure
Microsoft 365
Office 365
CRM Online
Enterprise Mobility Suite
OneDrive
Power BI Pro
SharePoint Online
Yammer Enterprise
Visio Online
Windows 10 Enterprise E3
Visual Studio via Azure-abonnement

Ervaar zelf de ALSO Cloud Marketplace. Registreer
je gratis via cloud.nl@also.com

