Wat is CSP?

Als Ingram Cloud Solution Provider
(CSP) kun je eenvoudig en snel
cloudoplossingen leveren, beheren en
factureren aan je klanten.

Welke services biedt CSP?
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Met CSP kunnen Microsoft-partners beheerde services aanbieden. Niet enkel voor
Azure, maar voor alle Microsoft cloud services producten waaronder Office 365,
Enterprise Mobility Suite, en Dynamics CRM Online.

Office 365

Wat zit er in Microsoft Office 365?
Exchange

Outlook

Word

Slimmer werken, overal. Met Microsoft Exchange

Zorg dat je beter verbonden blijft en productiever kunt

Bekijk, bewerk en maak documenten terwijl je

krijg je meer voor elkaar dankzij de uitgebreide en

werken met een duidelijke, geïntegreerde weergave

onderweg bent en open ze op elk moment op je

geavanceerde e-mailmogelijkheden voor telefoons,

van je e-mail, agenda, contactpersonen en bestanden.

mobiele telefoon of tablet. Werk probleemloos vanaf

tablets, desktops en het web.

Waar je ook bent, je krijgt meer voor elkaar dan alleen

elke locatie.

de basistaken voor e-mail.

Excel

PowerPoint

OneNote

Bekijk, bewerk of maak spreadsheets vanaf elke

Bekijk, bewerk of maak krachtige presentaties waar je

Krabbelt u uw ideeën op servetten en plaknotities?

locatie. Ga snel aan de slag met vertrouwde navigatie

ook bent met intuïtieve aanraakfuncties die speciaal

Met OneNote geeft u uw gedachten makkelijk vorm.

en formules met behoud van dezelfde opmaak op al je

zijn ontworpen voor telefoons en tablets. Open je

Typ, schrijf of teken net zo vrij als met pen op papier.

apparaten.

presentaties in de cloud en op al je apparaten.

Zoek en kopieer van het web om ideeën in beeld uit te
drukken.

Publisher

OneDrive

Skype

De desktoppublishing-toepassing van Microsoft.

Een centrale plaats voor al je werkbestanden.

Voor een goede teamsamenwerking is goede

Publisher bevat ook hulpprogramma’s en functies

OneDrive voor Bedrijven maakt het gemakkelijk om je

communicatie onontbeerlijk. Met Skype voor Bedrijven

waarmee u efficiënt een grote verscheidenheid aan

documenten te beheren en te delen vanaf elke locatie,

kun je je infrastructuur vereenvoudigen met één

communicatiemateriaal maakt.

en om samen te werken in realtime, op je favoriete

platform voor bellen, vergaderen, video en delen.

apparaten.

Team

Access

Beschik altijd direct over flexibele

Doe meer met je gegevens. Maak eenvoudig je eigen

communicatiemiddelen en houd iedereen op de

database-apps in een voor jouw bedrijf geschikte

hoogte. Maak kennis met Team, de nieuwe werkruimte

indeling.

met geïntegreerde chatfunctie

Microsoft Azure

Virtual Machines

Cloud Services

App Service

VMs zijn basis cloud-bouwstenen. Ze zijn bijna identiek aan conventionele

Krijg gemakkelijk toegang en beheer deze universele VMs. We

Azure App Service is een cloudservice die is ontworpen om de praktische

(echte) servers en vormen een makkelijke manier om bestaande

onderhouden en updaten elke VM naar behoeven met systeemupdates. Jij

problemen op te lossen waar engineers tegenwoordig tegenaan lopen.

werkbelasting naar de cloud te verplaatsen.

configureert de VM-grootte naar behoeven, en schaalt zoveel kopieën uit

App Service is erop gericht om ontwikkelaars optimale productiviteit

als nodig.

te bieden, zonder compromissen te moeten treffen op het gebied van
toepassingen voor de cloud.
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Services in Microsoft Azure
COMPUTE
Virtual
Machines
Krijg volledige controle over een
server in de cloud en onderhoud het
zoals uw bedrijf het nodig heeft

Cloud
Services
Gemanagede virtuele machines met
‘stateless web and worker roles’.

Service
Fabric
Bouw altijd beschikbare, schaalbare,
gedistribueerde toepassingen

NETWORKING
Virtual
Network
Privénetwerken inrichten, optioneel
verbinding maken met on-premises
datacenters

Video en audio op de benodigde
schaal coderen, opslaan, en streamen

Grootschalige parallelle en
batchrekentaken uitvoeren

Scheduler

Voer taken uit volgens eenvoudige of
complexe terugkerende schema’s

Remote
App
Krijg toegang tot Windows apps
vanaf elk apparaat en elke locatie dat
draait op de Remote App VMs

IDENTITY & ACCESS
Express
Route
Toegewezen glasvezelverbindingen
van privénetwerken naar Azure

Traffic
Manager
Inkomend verkeer omleiden voor
betere prestaties en een hoge
beschikbaarheid

Active
Directory
On-premises mappen synchroniseren
en eenmalige aanmelding
inschakelen

Multi-Factor
Authentication
Toegang tot uw gegevens en
apps beschermen met een extra
verificatieniveau

HYBRID INTEGRATION

MEDIA & CDN
Media
Services

Batch

CDN

Storage
Queues

Inhoud aan eindgebruikers leveren
via een robuust netwerk met globale
datacenters

Duurzame wachtrijen voor
cloudservices met grote volumes

Mobile
Apps

API
Apps

BizTalk
Services
Probleemloze integratie van de
onderneming en de cloud

Hybrid
Connections
Verbind apps in Azure met onpremise resources zonder een VPN
of vaste lijn

Service
Bus
Betrouwbare Messaging as a Service
in de cloud en eenvoudige hybride
integratie

WEB & MOBILE
Web Apps

Snel essentiële web-apps op schaal
maken en implementeren

De back-end voor elke mobiele app
bouwen en hosten

Eenvoudige cloud-API’s bouwen en
gebruiken

Logic
Apps
Automatiseer de toegang en het
gebruik van gegevens in clouds
zonder code te schrijven

API
Management
API’s veilig en op schaal publiceren
naar ontwikkelaars, partners en
werknemers

Notification
Hubs
Een schaalbare engine met
pushmeldingen voor snelle
verzending van miljoenen berichten

ANALYTICS
HDInsight

Big Data (gebaseerd op Apache
Hadoop) analytics die gemakkelijk
met Microsoft Office integreren

Machine
Learning
Krachtig, cloudgebaseerd
hulpprogramma voor predictive
analytics waarmee voorspellend
onderhoud mogelijk wordt

Stream
Analytics
Realtime verwerking van
gegevensstromen vanaf miljoenen
IoT-apparaten

Data
Factory
Gegevenstranformatie en
-verplaatsing coördineren en beheren

Event
Hubs
Telemetrieopname op cloudschaal
uit websites, apps en elke gewenste
gegevensstroom

STORAGE & BACKUP
Storage
Blobs & Files
Zeer schaalbare oplossing voor
objectopslag van ongestructureerde
gegevens

Backup

Eenvoudige en betrouwbare back-up
als een service geïntegreerd in de
cloud

Import /
Export
Voor grootschalige data transfers:
verzend encrypted disks om data in/
uit de blob storage te verplaatsen

Site
Recovery
Gecoördineerde beveiliging en
herstel van persoonlijke clouds

StorSimple

Hybride cloudopslag voor
ondernemingen, met lagere kosten
en verbeterde gegevensbeveiliging

DATA
SQL
Database
Beheerde relationele SQL databaseas-a-service

Document
DB
Beheerde NoSQL-documentdatabase
als service

DEVELOPER SERVICES
Visual Studio
Online
Services waarmee teams code
kunnen delen, werk kunnen volgen
en software kunnen verzenden

Redis
Cache
Gegevenstoegang met hoge
doorvoer en consistente lage latentie
voor snelle, schaalbare Azuretoepassingen

Search

Beheerde service voor het
toevoegen van geavanceerde
zoekmogelijkheden aan web- en
mobiele toepassingen

COMMERCE
Application
Insights
Problemen in uw web-apps en
services detecteren, sorteren en
vaststellen

Store /
Marketplace
Vind en beheer andere services die
aangeboden worden door derden

VMDepot

Vind gratis open source VM
afbeeldingen die je kunt downloaden
en gebruiken in Azure Virtual
Machines

MANAGEMENT
Automation

Vereenvoudig cloudbeheer met
procesautomatisering

Portal

Bouw, beheer en bewaak alle Azureproducten in één geïntegreerde
console

Key Vault

Sleutels en andere geheimen
beveiligen en beheren

Operational
Insights
Problemen in uw web-apps en
services detecteren, sorteren en
vaststellen

Tables

NoSQL-sleutel/waarde-opslag met
behulp van semi-gestructureerde
gegevenssets

Mobile
Engagement
Realtime analyses over
gebruikersgedrag om het gebruik van
de app te vergroten

Dynamics CRM Online

Toepassingen van Dynamics CRM Online

Marketing

Operations

Sales

Customer Service

Zorg voor krachtige klantervaringen met Adobe

Creëer slimmere, efficiëntere bedrijfsprocessen door

Gebruik digitale intelligentie om klantrelaties op te

Lever de beste klantenservice en bind klanten aan je

Marketing Cloud.

beslissingen op basis van gegevens.

bouwen die zorgen voor meer omzet.

voor het leven.

Field Service

Project Service Automation

Customer Insights

Gebruik verschillende tools die helpen bij optimalisatie

Bouw winstgevende klantrelaties met intelligente tools

Maak intelligente klantanalyses voor relevante

van planning en voorspellend onderhoud.

voor succesvol projectbeheer.

inzichten die betrokkenheid verhogen.

Enterprise Mobility Suite

Wat is Enterprise Mobility Suite?

Azure Active Directory
Premium

Microsoft Intune

Azure Rights Management
Services

Manage identiteit en toegang met EMS. Beheer centraal

Beheer mobiele apparaten en applicaties. Krijg controle

Bescherm uw informatie. Met EMS wordt controlebeleid

single sign-on voor uw werknemers om het inlogproces

over uw IT terwijl uw medewerkers op een veilige manier

toegepast op bestandniveau, zodat informatie veilig

voor Office 365 apps, on-premise web apps, en meer dan

de vrijheid behouden om te werken op een apparaat

zowel binnen als buiten de organisatie gedeeld kan

2.500 populaire SaaS apps zoals Salesforce, Workday en

naar keuze. Implementeer en manage mobiele Office

worden. Dataencryptie-, identiteit-, en autorisatiebeleid

Concur te vergemakkelijken.

apps op ingeschreven apparaten om nieuwe werkstijlen

zorgt ervoor dat gevoelige informatie die in Office 365

aan te moedigen zonder dat dit ten koste gaat van de

gecreëerd is, beschermd wordt.

beveiliging.

