
Ofereça múltiplos produtos de 
cloud para seus clientes, através 
de uma plataforma única e fácil 
de usar.
Tenha o acesso para escolher os 
produtos e editar os preços para 
seus clientes.

Agora imagine integrar o "branded 
store front" do StreamOne Enterprise 
Solutions em seu website, pronto 
para transações de negócios, em 
questão de dias. Customize-o 
facilmente com sua própria marca.

As 8 principais funções do StreamOne Enterprise Solutions

O Verdadeiro Valor do 
StreamOne Enterprise Solutions

Fonte 1: IDC Worldwide Predictions 2015: Accelerating Innovation in the 3rd Platform, Doc. #WC20141202, Dec. 2014 
Fonte 2: IDC, Worldwide and Regional Public IT Cloud Services 2014–2018 Forecast, Doc #251730, September 2014

Acelere o registro de 
programas

Os 3 principais 
benefícios do 
StreamOne 
Enterprise Solutions

Otimização. Velocidade. Abrangência. 
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A introdução da terceira plataforma e a evolução das ofertas de cloud promovem mudanças 
signi�cativas nas decisões de compra dos consumidores de hoje.

Bilhões

Agora é o momento de planejar sua 
estratégia de transformação digital.

Implemente rapidamente 
um website com 
sua própria marca

Ofereça demos 
de teste gratuito 
como parte do seu 
ciclo de vendas

Otimize as operações.

Ofereça múltiplos 
produtos Cloud.

Com toda a papelada e a 
burocracia dos acordos de 
programas, estar preparado para 
vender uma nova linha de 
produtos poderia levar meses.

Com o auto-registro em programas, 
você pode estar pronto de forma 
fácil e rápida em poucos dias!
Só deve se registrar, escolher o 
fornecedor e solicitar o acesso, e 
em seguida clicar para aceitar.

Sua equipe de operações 
gerava contratos e faturas 
separadas para cada cliente (do 
qual é proibitivo em custos 
para os modelos "as a Service").

Ofereça faturamento simpli�cado, 
totalmente automatizado, que lhe 
permite crescer e aumentar a 
escala de seu negócio "as a 
Service".

Aproveite a função de testes gratuitos 
do StreamOne para oferecer aos seus 
clientes "test drives" de produtos, 
para atrair e gerar novas 
oportunidades de negócio.

Você tinha que passar por vários 
websites e e-mails para acessar 
as ofertas de testes gratuitos, 
somente quando estivessem 
disponíveis.

Imagine o tempo e o 
investimento necessários para 
construir um elemento de 
e-commerce em seu website, 
por sua conta, a começar do 
zero.

Você podia oferecer múltiplos 
produtos, mas cada um tinha 
vários processos, e todos eram 
manuais.
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Amplie seu portfólio de Cloud de 
forma rápida e econômica.

Aumente a agilidade, �exibilidade e 
velocidade de chegada ao mercado.

OOtimize o faturamento e gestão 
de processos de back-end.

StreamOne Enterprise Solutions: Quanto Vale para Você?
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de aumento nos 
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de terceira plataforma1

Gastos em serviços 
de TI de Cloud
Pública em 20162


