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Secțiunea 1

Parteneriat ASBIS

De ce ASBIS?

Managed Service Provider

Despre ASBIS

ASBIS România este o companie specializată în distribuția
IT, care combină avantajele apartenenței la un grup IT
internațional cu expertiza locală.
Experiența de 14 ani în piața IT din
România, echipa de management,
vânzări și marketing puternică, personalul
bine organizat, motivat și eficient, sunt
completate de experiența internațională,
puterea de negociere, accesul la o gamă
extrem de mare de produse, procedurile
ce asigură bunele practici, normele privind
respectarea unor standarde de afaceri și
resursele financiare din partea grupului.
ASBIS Romania este un distribuitor de
tip one-stop-shop pentru componente și
periferice IT, software și produse A-brand.

Conceptul de parteneriat al ASBIS
România este concetrat pe:
• asigurarea unei oferte diversificate,
astfel încât firmele colaboratoare să
aibă variante în cat mai multe zone de
business;
• asigurarea unei margini cât mai mari
de profit pentru parteneri;
• oferirea unei valori adăugate la
un nivel ridicat, pe diverse direcții de
business;
• flexibilitate, având reacții rapide
astfel încât să își poată susține cu succes
partenerii în contextul mediului de afaceri
actual, extrem de competitiv și într-o
continuă schimbare.

De ce să devii partener Abis România?
La Asbis lucrăm și inovăm pentru tine. Îți oferim suportul de
care ai nevoie pentru a dezvolta în timp record cele mai bune
soluții pentru clienții tăi.
• Vânzări – avem o echipă cu experiență,
formată din persoane competente,
dedicate pe diverse segmente de afaceri,
disponibilă 10 ore/zi (8.30-18.30)
• Management de produs – rezolvăm
solicitările tale speciale, dezvoltăm
proiecte cu clienții, îți oferim toate
informațiile despre noile produse și
calendarul de lansare, menținem legătura
cu producătorii (“fir scurt”)
• Marketing – definim și implementăm
campanii, promoții, oferte speciale,
programe de parteneriat și alte beneficii
suplimentare față de condițiile comerciale
curente, dezvoltăm instrumente și
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materiale pentru generare de vânzări
pentru tine (pliante, postere și alte
materiale de promovare în magazine),
oferim acces la suportul și beneficiile
disponibile în cadrul programelor de
parteneriat ale producătorilor (programe
de fidelizare, oferte exclusive, suport
instruire, fonduri de marketing – în funcție
de specificul fiecărui producător).
• Acțiuni de dezvoltare a pieței și/sau
a partenerilor – desfășurăm campanii
dedicate utilizatorilor finali, organizăm
conferințe și convenții, sesiuni și materiale
pentru dezvoltarea competențelor
partenerilor

Simplifici munca clientului tău, devenind singurul lui furnizor
pentru toate serviciile IT&C.
Managed Services sunt soluţii IT end-toend, care integrează numeroasele servicii
de care clienții tăi au nevoie atunci când
lucrează.

Beneficiile clientului tău
• Cu un singur furnizor de încredere,
munca departamentului IT&C este mai
eficientă;
• Beneficiază imediat de tehnologie de
ultimă oră fără investiţii iniţiale (CAPEX);

• Plătește o singură factură pentru servicii
multiple;
• Toate soluţiile IT&C sunt optimizate întrun singur punct de contact;
• Controlează atât calitatea soluţiilor alese,
cât şi timpul de implementare.

Avantajele tale
• Creșterea veniturilor;
• Fidelizarea clienților;
• Vânzarea mai multor produse din
portofoliu companiei.

Avantajele Partenerilor
Office 365
Avantaje specifice

Avantaje generale

• Licente software pentru utilizare
internă - până la 100 în funcție de nivelul
parteneriatului;
• Servicii de consiliere tehnică și asistență
presales;
• Acces la comunitățile de suport online;
• Variante de cursuri flexibile prin Partner
Learning Center;
• Stimulente online si stimulente de
licențiere;
• Acces la resurse de vânzări și marketing:
Microsoft Students to Business,
desemnare a competenței și prioritizare a
promovării în Microsoft Pinpoint, Microsoft
Payment Solutions, Microsoft LicenseWise
pentru licențierea în volum, Partner
Marketing Center și Demo Showcase;
• Suport online nelimitat;
• Suportul telefonic nelimitat (pentru situații
critice).

• Trecerea la vânzarea consultativă și
recurentă
Vânzarea consultativă se concentrează
pe experiența pe care potențialul client
(prospectul) o percepe și o simte pe
parcursul interacțiunii.
Astfel, în locul promovării unui produs
existent, vânzarea consultativă se
concentrează pe cerințele și problemele
clientului cărora li se va răspunde cu
ofertele existente (produse și servicii).
Caracterul recurent ajută la creșterea
veniturilor din servicii, precum și la
fidelizarea clienților (spre deosebire de
vânzarea tranzacțională, bazată pe preț);
• Posibilitatea de a genera venituri
suplimentare prin intermediul
serviciilor de migrare, implementare
sau configurare
5

Mobilitate
Mobilitatea este unul dintre cele mai importante avantaje ale
utilizatorilor de Cloud. Acum puteți lucra de oriunde, oricând,
oricum, fără întreruperi.

Secțiunea 2

De ce Office 365
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Descriere Office 365
Microsoft Office 365 nu îți oferă doar cea mai bună soluție de
productivitate, comunicare și distribuție de informații, ci și
un departament IT lipsit de griji. Office 365 răspunde tuturor
nevoilor tale de fiabilitate și securitate, îți oferă șansa să
rămâi flexibil și să satisfaci nevoile clienților tăi, printr-o suită
complexă de aplicații ce poate fi implementată prin doar câteva
clicuri.

Cu Office pentru Office365 și cu aplicațiile web ale Office,

Microsoft Exchange Online este o soluție de transmitere a

utilizatorii primesc ultima versiune a aplicațiilor Microsoft

mesajelor care oferă funcționalitățile Microsoft Exchange

Office de mai jos, perfect conectate și puse la dispoziția

Server sub forma unui serviciu cloud, integrabil cu aplicația

utilizatorului prin soluția cloud. Astfel, poți accesa orice,

Outlook instalată pe calculator.

oricând, de oriunde. Îți poți accesa documentele, calendarele,
emailul virtual de pe orice dispozitiv. Microsoft Project și

Caracteristici:

Microsoft Visio sunt disponibile opțional pentru clienții care

•

achiziționează Office 365 Enterprise și Midsize. Office pentru

•

Office 365 poate fi instalat local, pe 5 dispozitive PC/Mac/iOS/
Android per utilizator, permițând stocarea datelor local sau

Suita Office 365 conține toate caracteristicile de care ai
nevoie pentru o comunicare rapidă, eficientă și productivă cu
persoanele care contează cel mai mult pentru afacerea ta.

Schimb de
informații

Suport
tehnic
Acces
de oriunde

Management
IT simplificat
Email
business

Metode de acces: Outlook Web App, POP3, IMAP4,
Outlook Anywhere, Microsoft Exchange ActiveSync

•

local și în cloud.

Suport pentru dispozitivul mobil: Microsoft Exchange Active
Sync

Caracteristici:
•

Word

•

PowerPoint •

Outlook

•

Access

•

Excel

•

OneNote

Publisher

•

Lync

•

•

Poate accesa și alte căsuțe de email

•

Vizualizarea atașamentelor cu ajutorul Outlook Web App

•

Posibilitatea de a adăuga propriul domeniu de email

Microsoft Sharepoint Online este un serviciu cloud, găzduit de

Microsoft Lync Online este o soluție cloud avansată de

Microsoft pentru afaceri de orice dimensiune. În locul instalării

comunicare bazată pe Microsoft Lync 2013. Lync Online

și implementării Sharepoint Server pe un server local, orice

oferă companiilor funcționalități de comunicare evoluate,

companie poate acum să se aboneze la Sharepoint Online

incluzând identificarea prezenței, acces remote, organizarea

și să ofere angajaților ei posibilitatea de a crea site-uri, de a

de sondaje, mesageria instant, conferințe audio și video.

distribui informații și documente intern și către clienți, printr-o

În plus, Lync Online funcționează cu Microsoft Exchange,

soluție avansată.

Microsoft Sharepoint, ajutând utilizatorii să comunice în timp ce

Caracteristici:
•

Video
conferințe
HD

Spațiu email: 50 GB

•

10GB spațiu de stocare per companie și extra 500 de MB

Caracteristici:

pentru fiecare user adaugat

•

Posibilitatea de a cumpăra spațiu de stocare suplimentar, în
limita a 5TB per client

•

Limită stocare: Până la 100GB per colecție de site-uri

•

Colecții de site-uri:

SLA

utilizează aplicațiile pe care le cunosc.

Mesagerie instant: trimite mesaje instant colegilor și
clienților

•

Conferințe audio și video PC-către-PC: colaborează prin
conferințe/apeluri audio/video cu clienții și colegii

•

Mesageria online include conferințe audio, video și web:

- 1 pentru Office 365 Small Business

pune la dispoziția întregii echipe desktopul, prezentările,

- 20 pentru Office 365 pentru Midsize Business

fișierele

- 3000 pentru Office 365 pentru Enterprise
•

Spațiu de stocare total client: Până la 5TB

•

Limita de upload a fișierelor: 2GB

•

Sky Drive Pro - 25GB stocare cloud personală pentru
majoritatea utilizatorilor
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BENEFICIEZI DE ACCES ORIUNDE
Office te ajută să lucrezi de oriunde pe aproape
orice dispozitiv – PC, Mac, iPhone, Android și
BlackBerry. Lucrul de la distanță presupune
accesul de oriunde la informațiile de care ai
nevoie, într-un mod consistent și securizat.
Când nu ești la birou poți accesa Inbox-ul prin
intermediul Outlook Web App, poți vizualiza și
edita documente cu Outlook Web App sau poți
intra într-o ședință online cu LyncTM Web App.

DIMINUEAZĂ CURBA DE ÎNVĂȚARE
Oamenii tăi pot deveni productivi imediat
utilizând unelte Office familiare care se
integrează cu Office 365 fără a necesita
instalare sau configurare complicată.

SOLUȚII EXCEPȚIONALE DE EMAIL,
COLABORARE ȘI ȘEDINȚE ONLINE

99,9% DISPONIBILITATE, GARANȚII
SUSȚINUTE FINANCIAR
Cu Office 365, emailul, documentele și
serviciile tale sunt disponibile atunci când ai
nevoie de ele. Furnizat de o rețea globală de
centre de date de ultimă generație, protejate
de nivele multiple de securitate şi politică de
confidențialitate strictă, Office 365 include
un acord Service Level Agreement susținut
financiar care garantează disponibilitate de
99,9%

REDUCI COSTURILE ȘI ASIGURI
FLEXIBILITATEA
Office 365 poate furniza afacerii tale
anticipat, costuri anuale, de pe urma utilizării
instrumentelor de comunicații, colaborare și
productivitate. În plus, te poate ajuta să reduci
semnificativ costurile și efortul de implementare
și administrare a serverelor locale.
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PERMITE UTILIZATORILOR LOCALI
SAU ONLINE SĂ LUCREZE FĂRĂ
ÎNTRERUPERI
Deşi căsuțele poştale ale unor utilizatori sunt
stocate local, iar altele în cloud, Exchange
Online furnizează o coexistența bogată care
le permite să funcționeze ca o arhitectură
integrată și unitară. Facilități precum informații
Free/Busy, MailTips, căutare în casuța poștală,
urmărirea mesajelor și arhivarea lor sunt
disponibile atât utilizatorilor locali cât și celor din
cloud, astfel colaborarea devine neîntreruptă
indiferent de locația căsuței poștale a
utilizatorilor.

Office 365 furnizează soluții excepţionale de
e-mail, colaborare și ședințe online. Oamenii
tăi pot edita documente simultan cu ceilalți
colegi și pot intensifica facil colaborarea prin
intermediul ședințelor online.

MENȚII CONTROLUL

SECURITATE DE NIVEL ÎNALT
PENTRU COMPANII
Cu Office 365, datele tale sunt protejate cu
cele mai înalte standarde de securitate fizică
și digitală. Microsoft Exchange Online include
protecții anti-spam și antivirus, menite să
combată cele mai noi amenințări - cunoscute
sau necunoscute - imediat ce acestea apar.
Protejează-ți datele prin fiabilitate la nivel
de companie, back-up continuu de date,
capabilități de recuperare în caz de dezastru și
o politică strictă de confidențialitate. Stocarea
email-urilor pe servere redundante geografic,
administrate de Microsoft 365, este destinată
să vă ajute să îndepliniți anumite cerințe de
reglementare.

Prin intermediul paginii de administrare Office
365, departamentul IT menține controlul. Patchurile, actualizările și actualizările de backend sunt aplicate automat, în timp ce tu deții
controlul asupra momentului în care dorești
să implementezi modificările majore. Poți
delega drepturile de a efectua sarcini specifice
de administrare prin intermediul Role-Based
Access Controls.

BENEFICIAZĂ DE SUPORT 24/7
Microsoft este mândru să furnizeze suport
global la nivel de IT, 24 de ore pe zi, 7 zile
pe săptămână pentru abonații Office 365.
Administratorii serviciilor tale pot crea tichete
de suport oricând sau pot suna la oricare din
centrele de suport din lume.

GĂSEȘTE UN PACHET
CARE SE POTRIVEȘTE
NEVOILOR TALE
Office 365 este disponibil intr-o
varietate de pachete menite să
îndeplinească cerințele tale IT și de
afaceri. Fiecare pachet beneficiază
de aceeași garanție de disponibilitate
de 99,9% și de sistemele robuste de
securitate pe care le așteptepți din
partea Microsoft.

Povești de succes
Organizația

Organizația

Organizația

Rechizitelemele.ro reprezintă canalul de
retail online al companiei Dacris, unul dintre
principalii jucători pe piața de birotică și
papetărie de pe piața locală. Magazinul
oferă peste 3.000 de produse către un flux
de vizitatori ce depășește 1500 de unici pe
zi.

Ascendis este una dintre cele mai
specializate companii în procesele
de dezvoltare organizațională, cu un
portofoliu care include: consultanță în
domeniul HR, evaluare de personal, team
building, managementul proceselor și al
performanței, precum și consultantă și
certificare pentru sistemul de Six Sigma.

Anchor Grup face parte din grupul
internațional FIBA și este o companie
activă pe piața imobiliară din Romania,
cu investiții de peste 350 milioane euro în
spații de retail, clădiri de birouri și complexe
rezidențiale

Situația
Platforma de e-Commerce utilizată inițial
precum și serviciile de hosting oferite de un
furnizor local au devenit în timp o limită în
dezvoltarea magazinuluiRechizitelemele.
ro. În timpul campaniilor de tip Black Friday
și Back to School întreruperile au depășit
câteva ore.

Soluția
Pentru a obține un plus de eficiență
în procesarea comenzilor precum și
o disponibilitate maximă a serviciilor,
managementul Dacris a optat pentru
platforma open source Magento și Windows
Azure.

Beneficii
• Creșterea vânzărilor prin asigurarea
disponibilității serviciilor în perioadele cu
încărcare ridicată;
• Plata serviciilor în funcție de resursele
consumate;
• Creșterea nivelului de securitate;
• Reducerea riscurilor prin existența unui
SLA cu răspundere financiară;
• Îmbunătățirea imaginii magazinului online
Rechizitelemele.ro;
• Creșterea competitivității și a flexibilității în
adaptarea la condițiile pieței.

Software, servicii
Windows Azure

Situația
Cerințe de business
Activitatea Ascendis implică o colaborare
permanentă între cei 35 de traineri și
echipa din back office care asigură suportul
necesar și producerea conținutului.

Soluția
Ascendis a ales Yammer deoarece
platforma susține creativitatea oamenilor și
permite validarea rapidă a unor experiențe
și diseminarea acestora în cadrul echipei,
fără să fie un instrument invaziv.

Beneficii
• Accelerarea fluxurilor de lucru și creșterea
productivității echipei
• Replicarea rapidă a proiectelor de
succes prin informarea imediată a tuturor
persoanelor interesate
• Extinderea mobilității prin păstrarea
permanentă a contactului dintre angajați și
organizație
• Creșterea oportunităților de dezvoltare prin
îmbunătățirea permanentă a proiectelor în
derulare

Software, servicii
Yammer

Situația
Anchor Grup utiliza o soluție tradițională
de e-mail, instalată pe infrastructura IT
proprie și administrată intern dar care avea
nevoie de o actualizare. Era necesară
atât schimbarea versiunii aplicației cât
și înnoirea echipamentelor. Mai mult,
conducerea companiei dorea adăugarea
unor funcționalități de colaborare.

Soluția
După evaluarea mai multor opțiuni
tehnologice, Anchor Grup a ales Microsoft
Office 365, un serviciu de tip cloud care
nu implică o investiție inițială și nici
administrare internă.

Beneficii
• Creșterea productivității angajaților prin
asigurarea fluenței în utilizarea serviciului
de e-mail.
• Îmbunătățirea nivelului de comunicare și
colaborare internă.
• Creșterea mobilității angajaților
• Reducerea de costurilor prin eliminarea
unei investiții inițiale consistente și a unei
părți din infrastructura IT
• Creșterea disponibilității la 99,982% și
asigurarea continuității operaționale.
• Simplificarea administrării și focalizarea
echipei IT pe activități cu impact mai mare
în business.

Software, servicii
Microsoft Office 365

12

Secțiunea 3

Licențiere și Vânzare

Licențierea

Provocările adopției Cloud

Office 365 este un serviciu pe bază de abonament care poate
include acces online la aplicațiile Office plus alte servicii cloud
pentru productivitate, fiind disponibil pentru firmele de orice
dimensiune.

Mulți clienți încă ezită să adopte tehnologia cloud. Provocarea
esențială pentru tehnologia cloud este ÎNCREDEREA.

Office 365 Premium
pentru firme mici

Office 365 pentru firme Office 365
medii
Enterprise E3

Ideal pentru firmele cu mai
puţin de 10 utilizatori care
doresc Office, e-mail de nivel
business, partajarea fişierelor
şi conferinţe, fără să aibă
nevoie de experienţă IT

Ideal pentru firmele cu mai
puţin de 250 de utilizatori
care doresc tot ce include
planul Premium pentru firme
mici, plus integrare Active
Directory şi control IT

Ideal pentru companiile cu
peste 250 de utilizatori care
doresc tot ce include planul
pentru firme medii, plus
servicii complexe de nivel
enterprise şi caracteristici de
conformitate

Office 365
Premium pentru
firme mici

Office 36 pentru
firme medii

Office 365
Enterprise E3

Număr maxim de utilizatori

25

300

Nelimitat

Aplicații Office: abonament la
Office pentru maximum 5
sisteme Mac/PC per utilizator

Versiunile pentru desktop de
Word, Powerpoint, Acces,
Excel și multe altele

Versiunile pentru desktop de
Word, Powerpoint, Acces,
Excel și multe altele

Versiunile pentru desktop de
Word, Powerpoint, Acces,
Excel și multe altele

Office Web Apps

●

●

●

Aplicațiile mobile Office

●

●

●

Videoconferințe HD

●

●

●

Site Web Public

●

●

●

Căsuțe poștale în cadrul siteurilor

●

●

●

Site intranet pentru echipele
dvs. (Număr de colecții de siteuri)

1

Până la 20

Până la 3000

Protecție antispam și
antimalaware

●

●

●

Timp de funcționare de 99,99%
garantat printr-un acord
susținut financiar

●

●

●

Asistență din partea comunității
și la nivel IT prin telefon

●

●

●

●

●

Integrare Active Directory
Centru de descoperire a
informațiilor electronice,
împiedicarea pierderii datelor,
IRM și arhivare complexă

Intergrare cu
infrastructura existentă
Pierderea datelor și riscuri
de confidențialitate a
datelor

Pierderea controlului

Lipsa vizibilității nevoilor
viitoare, costuri asociate
Riscuri de securitate
generale
Conformitatea legală
Riscul furtului de
proprietate intelectuală

Transparența controlului
operațional

Implementare/ tranziție/ costuri de
integrare prea ridicate

●

Toate planurile sunt compatibile cu versiunile pentru desktop de Office 2007, Office 2010, Office 2013 și Office 2011 pentru Mac
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Principalele motive care generează lipsa încrederii în cloud:

Sursa: KPMG International’s Global cloud survey: The implementation challenge
15

Piața Hardware din
România

Cheltuieli IT în funcție de tehnologie și piața verticală (2012)
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Structura pieței IT din România (2012)
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România
Piața Hardware: 48.5%
Piața Serviciilor IT: 28.7%
Piața Software: 22.8%

Software

Servicii IT

Hardware

România

Software

Servicii IT

Hardware

Profilul țării pentru România. Indicatori privind adopția serviciilor online
2012

Valoarea (milioane EUR) a pieței IT în România
pe segmente, 2005-2016 previzionat

minimum UE

media UE27

maximum UE

Informații despre bunuri și servicii - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))

67%

Citesc reviste/ ziare online - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))

1100

Jocuri, Imagini, Filme, Muzică - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))

850
699

471

615

147
121

184
147

239
189

295
230
228

73%

183

455
217
189

446
255
203

455
269
213

460
280
227

468
299

241

485
329

259

48%

522
375

277

Online Banking - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))

8%

Telefonie sau convorbiri video - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))

Upload de conținut propriu - toți utilizatorii (din % utilizatori
internet (ultimele 3 luni))
minimum UE

Software
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Servicii IT

Hardware

49%

32%

maximum UE

media UE27
sub media UE27

peste media UE27
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Scenarii de vânzare

Parteneri Cloud de succes

Scenariu #1 – creștere rapidă (inovatori)

Scenariu #5 – migrarea de la un sistem vechi

PROFIL
– Creștere rapidă (cu mai multe sedii)
– În mișcare, cu nevoia de sincronizare constantă
– Concentrați pe business-ul de bază, cu personal IT limitat

PROFIL
– Orice industrie
– Deținere a sistemelor învechite
– Lipsa suportului tehnic sau funcționalitățile au devenit
insuficiente

Creșterea Venitului: Tehnologia Cloud deschizător de uși

BENEFICII
– Întâlniri eficiente (online și offline)
– Colaborare de oriunde
– Costuri previzibile și fără investiții în avans
PROVOCĂRI
– Posibil să utilizeze deja servicii IT competitive

Scenariu #2 – orientat către proiect
PROFIL
– Companie orientată către proiecte
– O echipă de bază stabilă, având colaboratori temporari
– Nevoie acută de resurse ad-hoc
BENEFICII
– Ușor de adăugat, șters și administrat utilizatori
– Colaborare de oriunde
– Minimizare a costurilor fixe, plată pe proiect
PROVOCĂRI
– Oferte competitive, la preț redus
– Necesitatea adaptării rapide a utilizatorilor

Scenariu #3 – vânzători direcți
PROFIL
– Vânzători de bunuri și servicii
– Fără dezvoltare sau producție
– În mișcare, având interacțiune intensă cu clienții
BENEFICII
– Lucrează de oriunde cu ajutorul dispozitivelor transversale
– Administrarea eficientă a interacțiunii cu clienții
– Aspect profesional și ușor de utilizat
PROVOCĂRI
– Fluctuația oamenilor și controlul datelor
– Sensibilitate la cost

Scenariu #4 – consultanță și servicii
PROFIL
– Companie ce oferă consultanță și servicii
– Flux mare de documente/gestionare IP și lucru în echipă
– Lucrează din diferite locații

BENEFICII
– Costuri previzibile și fără investiție în avans
– Întotdeauna actualizat cu ajutorul unor copii de rezervă automate
– Experiență a utilizatorului familiară
PROVOCĂRI
– Cost al migrării.
– Însuși conceptul de cloud!

Scenariul #6 - Email găzduit
PROFIL
- Foloseşte email găzduit sau web-based
- Departament IT propriu, preferă soluţii simple
- Deschis pentru cloud
BENEFICII
- Siguranță a datelor
- Fiabilitate a serviciului de email găzduit
- Instrumentele de colaborare uşor de utilizat
PROVOCĂRI
- Preocupare pentru protecţia datelor
- Probleme cu nefuncţionarea neplanificată a sistemului
- Utilizatorii sunt frustraţi din cauza folosirii mai multor instrumente
cu care nu sunt familiarizaţi şi care nu sunt conectate între ele

Scenariu #7 - Vechiul Office
PROFIL
- Companie care foloseşte versiuni mai vechi de Office
- Imagine tradiţionalistă despre IT, actualizări doar la nevoie

Oportunitățile determinate de vânzarea
tehnologiei cloud:
Deschizător de uși
Oferta cloud acționează ca o foarte bună
metodă de a cunoaște noi prospecți și de a
încheia noi tranzacții. Cloud reprezintă un
subiect în sine, companiile sunt întotdeauna
în căutarea de noi opțiuni și au nevoie de
consiliere. În plus, tranzacțiile cloud sunt
mai ușor de a fi incheiate întrucât necesită
costuri premergătoare mult mai mici și intră
în categoria costurilor operaționale.
Modelul hibrid este realitatea

PROVOCĂRI
- Bugetul afectează deciziile de actualizare
- Asistenţă limitată pentru angajaţii mobili
- Utilizatorii sunt frustraţi de funcţionalitatea limitată

Clienții optează pentru soluții mixte de
soluții on premises și cloud. Acest aspect
este validat printr-un studiu IDC care
arată că 74% din clienți doresc să aibă
posibilitatea de a avea o parte din soluții on
premises și o parte stocate în cloud.

Scenariu #8 - Versiune de Office fără licență

Dezvoltarea și personalizarea ofertei.

BENEFICII
- Actualizare a clientului Office
- Asistenţă oferită angajaţilor mobili
- Implementare instrumente de colaborare

BENEFICII
– Ușor de distribuit documente și fișiere
– Spații pentru echipe virtuale, wiki & colaborare
– Aspect profesional și ușor de utilizat

PROFIL
- Nu are obişnuinţa de a plăti pentru software
- Poate să creadă că deţine o copie legală
- A primit Office de pe un suport non-branded, de pe un suport
împrumutat sau de pe un PC nou

PROVOCĂRI
– Acte privind conformitatea și confidențialitatea datelor
– Încredere în furnizor!

BENEFICII
- Asistenţă oferiţă angajaţilor mobili
- Implementare instrumente de colaborare
PROVOCĂRI
- Doreşte să primească cele mai noi funcţii rapid, uşor şi cu costuri
mici
- Nu deţine instrumente moderne de colaborare
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Partenerii care reușesc să găsească un echilibru între
creșterea veniturilor și diminuarea riscurilor sunt cei care
reușesc să dezvolte un model de business sustenabil.

Cloud vă permite să vă diferențiați prin
împachetarea propriei oferte împreună cu
componente ale ofertei cloud. Softwareul cloud este mai ușor de dezvoltat și de
scos pe piață. Aplicațiile rămân funcționale
chiar și atunci când apare un nou sistem
operațional sau o nouă bază de date.

Azure deschide ușile către soluții
complet noi
Clienții pot să își rezolve problemele de
business în moduri noi, inovative, de
neconceput acum câțiva ani. Astăzi este
atât posibil cât și accesibil să folosești 100
de servere doar pentru cât timp ai nevoie.
Noua structură a venitului anual
Soluțiile cloud generează creșteri ale
venitului recurent pe care îl puteți obține.
Trebuie doar să îmbrățișați noul model de
obținere a veniturilor recurente.
Extinderea pieței
Partenerii care comercializează doar
produse software on premises sunt
constrânși să își desfășoare activitatea doar
în limitelor granițelor geografice. Este timpul
să vă extindeți piața
Oportunitate de upsell
Odată cu achiziționarea de noi clienți cresc
oportunitățile de upsell atât pentru oferta
cloud cât și pentru cea on premises.
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Diminuarea Riscurilor

Cum se schimbă datele partenerilor în Cloud

Schimbarea Surselor Generatoare
de Venit
Cum să diminuați riscurile în perioada de tranziție către
adopția soluțiilor cloud, eliminând teama pierderii veniturilor
obținute din practicarea exclusivă a soluțiilor tradiționale
Implementarea unor fluxuri de
venituri mai echilibrate
Modelul de tarifare al abonamentelor
cloud asigură obținerea unor beneficii pe
termen lung, și, în mod special, posibilitatea
predictibilității fluxului de venituri.
Pentru a elimina riscul apariției unor
probleme de cash-flow, abordarea
hibrid este soluția cea mai eficientă:
Concentrează-te pe cloud, dar mentineți
expertiza pe soluțiile on premises.

Înlocuirea surselor generatoare de
venit
Vânzarea unui produs harware va putea
fi înlocuită de Azure. Pentru vă asigura
succesul, trebuie să atașați produse
noi tranzacțiilor încheiate: servicii de
consultanță, servicii de training și adopții
de soluții noi. Prin vânzarea soluțiilor cloud,
puteți ajunge direct la factorul de decizie
din cadrul unei companii. Din procesul de
vânzare este eliminat departamentul IT,
nemaifiind necesar acordul acestuia privind
implementarea și mentenanța soluției.

Venitul recurent poate duce la
crearea unei relații de durată cu
clientul

În cadrul modelului tradițional vindeț soluția,
o implementați și mergeți mai departe.
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Printr-o vânzare de tip abonament, precum
cloud, este imperios necesar să te asiguri
că soluția este folosită într-adevăr de client.
Acest aspect reprezintă un mare avantaj,
întrucât permite partenerilor să sedimenteze
relația cu clientul apropiindu-se de acesta,
și identificând noi oportunități de business.

Cloud crează premisele pentru
întocmirea ofertei de managed
services
Cloud oferă șansa implementării unui
sistem generator de venituri neaccesibil
pentru mulți până acum - managed
services, cu un cost de investiție substanțial
diminuat (fără harware, fără investiție în
infrastructură, etc).

Indicatorii de performanță se
îmbunătățesc în Cloud
Indicatorii pentru măsurarea performanțelor
pe care îi urmăriți pot fi îmbunătățiți prin
vânzarea tehnologiei. În timp ce modelele
de business pot să evolueze în timp,
principiile fundamentale de vânzare de
soluții către client rămân aceleași.

Profitul brut
Oportunitate de upsell
Cloud ajută partenerii să deschidă ușile clienților noi
cat și clienților existenti. Sunt curioși. Și partenerii
profită. Cloud este, de asemenea, o investiție de
dimensiuni mai mici pentru clienți, ceea ce îi face, în
general, să cumpere mai ușor. ATUNCI, partenerii au
declarat că utilizează tehnica piciorului în ușă pentru a
face upsell clientilor pe alte produse cloud, precum și
pe produse on-premise.

Multi parteneri își optimizează echipele de livrare
pentru a profita de angajamente cu fee-uri fixe,
cu o utilizare mai efcientă de resurse pentru
genera marje brute mai mari.

Venituri totale
Ușurința și funcționalitatea serviciilor Cloud
incurajează mai multe achiziții.
Partenerii Cloud de succes se bucură de o rată de
achiziție mult mai mare decat colegii lor.

Numărul contractelor
Deal-urile în Cloud sunt de multe ori mai mici, de
natură software, veniturile fiind răspândite în timp.
Dar clientii enterprise pot însemna, uneori, afaceri
de dimensiuni mai mari, mai ales dacă este
nevoie de consultanță și integrare în timp.

Mărimea vânzării

Anuități
In timp ce ofertele cloud se potrivesc perfect în
ofertele unui furnizor de servicii gestionate,
mulți furnizori de soluții CFO se bucură de
introducerea lor în anuitate beneficiind de venituri
generate prin oferte de software cloud.

Deal-urile în Cloud sunt de multe ori mai mici, de
natură software, veniturile fiind răspândite în timp.
Dar clientii enterprise pot însemna, uneori, afaceri
de dimensiuni mai mari, mai ales dacă este
nevoie de consultanță și integrare în timp.

Fluxul de numerar
Ciclul de vânzare

Clienții Enterprise pot introduce complexitatea și
durata ciclurilor de vânzări. Nu pot fi mai multe părți
implicate (mai mult LOB), departamentele juridice
pot controla on-line acorduri, și educația poate să
dureze mult timp.
Clienții mai mici pot atinge de obicei, rezultatele
așteptate în afaceri mult mai repede decât în trecut.

Parteneri care vând software ca terță parte sau
in-house pot începe să realizeze că fluxul de
numerar a scăzut în timp ce fac trecerea în cloud.
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Proiecte în Cloud

Vânzarea în Cloud

Structura de vânzare a soluțiilor
evoluează

Menținerea Relațiilor cu LOB și IT

Indicii despre cum să devii partener de succes pentru soluțiile
cloud

În cadrul modelului cloud, este evident că evaluarea și
achiziționarea aplicațiilor software se transferă de la IT către
linia de business (LOB). Cum vă afectează această schimbare?

Vinde EFICIENȚĂ nu doar Utilizare

Trecerea de la Tehnologie la Expertiză Specifică

Lumea cloud și a Managed Services este
încă preocupata de utilizare - indicatorul
tradițional al companiilor de servicii
profesionale, dar este preponderent axată
pe eficiență. Având costuri recurente
stabilite, eficiența ridicată duce la creșterea
profitului prin utilizarea serviciilor de la
distanță și automatizarea proceselor
interne.

Abilitățile de vânzare trebuie să fie
îmbunătățite
Echipele de vânzare a soluțiilor cloud devin
din ce în ce mai mici. Nu este necesar să ai
resurse dedicate pentru fiecare tranzacție
precum manageri de proiect, administratori
ai bazelor de date, dezvoltatori, etc.
Personalul tehnic trebuie să fie foarte bine
folosit și educat să interacționeze în mod
confortabil și profesionist cu clientul.

Model On Premises

22

Relocarea resurselor pentru
Creșterea profitului brut
Prin adoptarea modelului de vânzare a
soluțiilor cloud, partenerii sunt capabili să
își aloce resursele tehnice pentru mai multe
proiecte și să folosească personal mai puțin
scump.

Client 2

Cust omer A

Cust omer B

ArArhitect
chit ect

ArArhitect
chit ect

Technical Sta
Echipa
tehnică

Arhitecții de rețele sunt importanți datorită
complexității integrării sistemelor onpremises cu cele cloud. In cadrul sistemului
tradițional cererea era pentru obținerea unui
sistem singular complex și funcțional. Cu
tehnologia cloud, aplicațiile principale pot
sa fie funcționale în minute. Oportunitatea
devine astfel, integrarea diferitelor soluții
cloud cu cele on premises in mod optim.

Întelegerea de către parteneri a procesului de business și a problemelor legate de acesta
în combinație cu expertiza lor tehnică va deveni mult mai importantă decât simplele
cunoștințe tehnice.
Linia de business adesea are nevoie de un partener care să înteleagă atât procesul
de business cât și soluțiile IT în vederea implementării unei soluții care să răspundă în
totalitate nevoilor de business ale clientului.

Model Cloud

On Premise Model
Client 1

Importanța centrală a arhitecților
de rețele

Technical Sta
Echipa
tehnică

82%
din noile aplicații
comerciale au fost
dezvoltate specific
pentru Cloud în 2013

80%

din investițiile noi
în IT îi vor implica
direct pe executivii
LOB până în 2016
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