
Microsoft CSP*
с опита на PolyComp 

Възползвайте се облачната програма на Microsoft
и създайте условия за постоянен и растящ
поток от приходи

По-добра рентабилност – Оптимизирайте вашите усилия и приходи като
доставяте Microsoft облачни услуги и аутсорсвате дейностите по 
администриране и фактуриране към доверена CSP платформа.

Добавена стойност – Чрез Microsoft CSP можете да предлагате на вашите
клиенти водещи в индустрията услуги с добавена стойност. 

Управлявани услуги – Тъй като облачният пазар продължава да расте, 
ще бъдете в състояние да задоволите търсенето на вашите клиенти
за управляеми услуги.

Защо да бъдете CSP?
• Активен участник в дигиталната трансформация

• Оперативни, не капиталови разходи (OpEx vs. CapEx)

• Месечен или годишен абонамент

• Без дългосрочно обвързване

• Без предварителна инвестиция в 
облачна платформа

Изберете PolyComp и Tech Data?

StreamOne – Облачната платформа StreamOne на Tech Data ви помага да 
доставяте и управлявате SaaS и хибридни облачни решения. Чрез нея можете
да разширите  търговското си портфолио с облачни решения и услуги, 
генерирайки регулярни потоци от приходи.

Practice Builder – Practice Builder е инструмент, с който анализирате вашия 
бизнес и неговата трансформация като ви помага в създаването и 
предоставянето на отличаващи се решения и услуги от ново поколение.

Услуги - Tech Data разполага с изградено портфолио от облачни,
хибридни и on-prem услуги, с които да ускорите трансформацията като
оптимизирате процеси и намалявате риска.

Поддръжка – Tech Data предоставя различни варианти за денонощна 
поддръжка (CSS), които да отговарят на нуждите на вашия бизнес. 

PolyComp, чрез Microsoft CSP платформата на Tech Data, ще ви даде възможност да предоставяте, фактурирате и 
управлявате облачни решения и услуги бързо и лесно.

За повече информация, моля, свържете се с
Microsoft CSP Team в PolyComp.

csp@polycomp.bg

и Tech Data

*Microsoft Cloud Solution Provider

Поликомп ЕООД, ул. Боян Дамянов 9, София 1784, тел. 02/814 41 41, факс 02/943 46 96, www.polycomp.bg

На всеки етап от вашия опит с облачните услуги използвайте съдействието на екипа
от консултанти в PolyComp! Ние сме на ваше разположение.

Опит – Polycomp е Gold Cloud Microsoft Partner с изграден екип и дълъг 
опит в дистрибуцията на Microsoft продукти и решения. Разполагаме със 
специалисти и лектори, които са готови да демонстрират и представят 
технологиите на компанията.


