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A entrega baseada em serviços está impactando rapidamente a forma tradicional do consumo da tecnologia. 
Quando você opta por serviços Cloud para responder às demandas de seu negócio, é essencial contar com recursos 
experientes que possam lhe ajudar a desenvolver e implementar estratégias de cloud. As amplas capacidades da 
Tech Data oferecem um recurso completo para a inovação, pois ajudam os clientes a levar seus produtos e 
serviços ao mercado através da cloud, de uma nova maneira e mais avançada.

Apresentamos o StreamOne Enterprise Solutions
StreamOne Enterprise Solutions é uma loja simpli�cada e amigável 
para o usuário que tem tudo para oferecer soluções Cloud integrais, 
construídas sob uma plataforma inigualável, que combina fornecedo-
res de excelência, modelos de pagamento �exíveis e potentes 
ferramentas de gestão Cloud. Com o StreamOne Enterprise Solutions, 
você pode satisfazer facilmente as necessidades do seu negócio, já 
que é fácil adquirir uma plataforma para suas aplicações, chegar a 
novos mercados ou reduzir o custo e simpli�car a gestão Cloud.

De�nir a plataforma de aplicações na cloud
Comece aproveitando os recursos técnicos da Tech Data para 
que te ajudem a selecionar um fornecedor Cloud para de�nir a 
plataforma e proporcionar assistência no mapeamento cloud  
para seu produto. Nós o ajudaremos a adotar novos modelos de 
consumo de tecnologia e habilitaremos a entrega de serviços 
através de soluções Cloud. Com a Tech Data será possível:
 
• Construir uma infraestrutura Cloud nas instalações da sua 

empresa (on-premise) ou estratégias fora das instalações da 
sua empresa (off-premise) para atingir seus objetivos de cloud.

• Reunir fornecedores de tecnologia de excelência, com capacida-
des inigualáveis de projeto, engenharia e gestão da cadeia de 
fornecimento, para entregar uma infraestrutura de cloud avança-
da.

• Transformar a TI para que possa oferecer segundo o modelo “as 
a Service” e entregar acesso auto-serviço em ambientes de 
múltiplas plataformas.

Assim será possível utilizar o StreamOne Enterprise Solutions 
para oferecer suas soluções ao mercado e reduzir os custos e a 
complexidade à medida que aumenta sua escala. Oferecemos 
três opções para sua entrada nesse mercado:

• Publique sua solução no site geral StreamOne Enterprise Solutions 
e permita que nossa comunidade de revendedores leve sua 
solução ao mercado.

• Publique sua solução em uma das “Comunidades Direcionadas” 
(“TargetedCommunities”) do StreamOne, que alcançam uma ampla 
rede de clientes em mercados verticais.

• Utilize a opção “White label” (bandeira branca) em seu próprio 
site, para construir seus próprios canais, e utilize a plataforma para 
chegar aos seus próprios clientes.

Reduza o custo e simpli�que a gestão da cloud
O motor que impulsiona o StreamOne Enterprise Solutions, resolve 
desa�os comuns com Infraestrutura como Serviço (IaaS), como 
visibilidade de faturamento nas áreas de despesas, administração 
e otimização. Os usuários do StreamOne terão acesso a automati-
zação do catálogo de preços, acompanhamento do consumo, uma 
função de faturamento consolidada e mais, para te ajudar a 
administrar e otimizar seus múltiplos ambientes Cloud. Com o 
StreamOne Enterprise Solutions, será possível aumentar a agilida-
de, �exibilidade e velocidade do seu negócio, e ao mesmo tempo 
reduzir as barreiras quanto à adoção da cloud e otimizar o investi-
mento em seus serviços Cloud.

Contate-nos para Começar Já!
Envie um email a ContactUs.TSLAC@techdata.com
hoje para ver uma demo do StreamOne Enterprise Solutions e 
para receber mais informações sobre como começar.
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