
Accelereer razendsnel 
uw AWS Cloud business 
met Tech Data! 
Vergroot met Tech Data uw competenties, 
vertrouwen en geloofwaardigheid om de 
trusted advisor te worden voor uw klanten 
als het gaat om AWS Cloud. 

AWS-CERTIFICERINGEN

AWS-certificeringen zijn één van de meest 
gerespecteerde en begeerde certificeringen 
in de markt. Indien uw team hierover 
beschikt, hebben uw cloudactiviteiten een 
aanzienlijk voordeel ten opzichte van de 
concurrentie.

Ondersteun uw sales en uw technische 
medewerkers met trainingen van AWS of 
de Tech Data Academy om...

uw teams te ONDERSTEUNEN

de AWS-kennis UIT TE BREIDEN

cloud-vaardigheden en -expertise 
te BEVORDEREN 

de klantflexibiliteit te VERBETEREN

aan concurrentievoordeel TE WINNEN 

ROUTE NAAR SELECT TRAININGEN
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Fase 1 - Accreditaties

Fase 2 - Foundations en certificeringen

Fase 3 - Uw eerste deal binnenhalen

AWS Partner: 
Accreditatie

Business

Registreer u hier voor de waardevolle AWS-trainingen en certificeringen voor partners. 

Kies voor één van de beschikbare trajecten of voor beide - één voor 
Business Professionals en één voor Technische Professionals. 

Tech Data zal u begeleiden tijdens het leertraject om  
uw AWS cloud business uit te bouwen en te versnellen.

Nu downloaden →

Om te ontdekken hoe 
Tech Data u kan helpen bij 
het beheer van uw activiteiten 
in de AWS-cloud, kunt u 
hier onze waardepropositie 
downloaden.

Beide trainingen worden verzorgd door onze AWS-experts, die klaarstaan om uw teams te 
begeleiden tijdens hun training en certificeringstraject. Ongeacht uw huidige AWS-niveau,  

zult u zeker de juiste cursus kunnen vinden.

Om toegang tot de trainingen te krijgen logt u in met uw AWS credentials 
op Skillbuilder en Partner Center.

Training is voor onze partners een essentieel onderdeel van de 
waardepropositie van Tech Data, waarvoor we via onze Tech Data Academy 
een breed aanbod aan AWS-trainingen en -certificering kunnen verzorgen.

Van beginner in de cloud tot volwaardige, winstgevende AWS-activiteiten, laat 
uw ambities de vrije loop met onze deskundig opgestelde trainingen.

Voor meer informatie over het opzetten en versnellen van uw AWS-
cloudactiviteiten kunt u het Tech Data-playbook downloaden.

Het doel is om de geregistreerde partners sneller te accrediteren. (x2 Business, x2 
Technisch), om ze zo te ondersteunen naar een upgrade van de partner status. 

Het doel is om basistrainingen te verzorgen voor zowel zakelijke als technische partners zodat zij 
op de hoogte van cloud, AWS, de belangrijkste diensten, financieringsprogramma’s, licenties en 

prijzen. De tweede fase is gericht op het behalen van certificaten op Foundational-niveau (x2) en 
Associate-niveau (x2), om ze zo te ondersteunen naar een upgrade van de partner status. 

Het doel is om partners van 3 opportunities te voorzien, met een MTI van 1500 
euro, om ze zo te helpen met een upgrade van hun partner status. 
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TYPE / DUUR GELEVERD DOOR GRATIS / 
BETALEND ESSENTIEEL OPTIONEEL

DE RESULTATEN VAN AWS-TRAINING

Een enquête onder IT-experts toont aan dat 
AWS-gecertificeerde professionals:

Registreer u hier voor AWS-trainingen en 
certificeringen voor partners van Tech Data.

Beter tegemoetkomen 
aan de vereisten van 
de klant 54% mee 

eens 

Productiever 
zijn 49% mee 

eens

Sneller problemen 
kunnen oplossen 
44% mee eens

Stimuleer uw bedrijfsactiviteiten met kennis van de cloud
AWS-trainingen en certificeringen helpen bij het opbouwen en valideren van de benodigde 

cloudkennis waarmee ondernemingenhun bedrijfsactiviteiten kunnen transformeren en meer 
kunnen bereiken in de cloud. AWS-partners die een training volgden of de AWS-certificatie 

behaalden, vermeldden verschillende zakelijke voordelen, waaronder:

94% an de AWS-partners** 
die de AWS-certificatie 
behaalden vermelde 
minstens één persoonlijk 
voordeel, waaronder:

94%

• Verbeterde vaardigheden     
• Meer carrièremogelijkheden
• Betere verkoop van AWS-diensten

(** Metrics That Matter, een dochteronderneming 
van Gartner, 2018)

Verbeterde kwaliteit 
van solutions en 

deliverables

Toegenomen aantal 
klanten die migreren 

naar AWS-oplossingen

Kortere 
benodigde tijd voor 

implementatie

AWS Partner: 
Accreditatie

Technisch

AWS Partner: 
Cloud Economics 

Accreditatie
Business en Technisch

AWS Partner: 
Foundations

Business

AWS Partner: 
Foundations

Technisch

Cloud-beheerder 
Essentials

Business en Technisch

AWS-gecertificeerd 
Cloud-beheerder

Business en Technisch

Architectuur 
gebaseerd op 

AWS
Technisch

AWS-gecertificeerd 
Solutions Architect 

- Associate
Technisch

AWS Partner: 
Migratie naar AWS

Business

AWS Partner: AWS 
voor Microsoft 

Workloads
Business

AWS Partner: 
Migratie naar AWS

Technisch

AWS Partner: AWS 
voor Microsoft 

Workloads
Technisch

AWS Hybrid Cloud: 
Integratie on 

premise en in AWS-
omgevingen 
Technisch

End user computing 
en applicatiestreaming 

in AWS
Technisch

AWS Hybride 
storage, back-up 

and recovery
Technisch

AWS Hybrid 
security and server 

management
Technisch

Moderne 
applicaties in 

AWS
Technisch

Databases 
migreren van/

naar AWS
Technisch

AWS Storage 
Services
Technisch

AWS Database 
Services
Technisch

Registreer hier →

TYPE / DUUR GELEVERD DOOR GRATIS / 
BETALEND ESSENTIEEL OPTIONEEL

1 dag: virtueel, 
met begeleiding  

van een  
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding  

van een  
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding  

van een  
instructeur

3 dagen: virtueel, 
onder begeleiding 

van een instructeur

TYPE / DUUR GELEVERD DOOR GRATIS / 
BETALEND ESSENTIEEL OPTIONEEL

1/2 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1/2 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

2 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

1 dag: virtueel, 
met begeleiding 

van een 
instructeur

Nu bekijken →

https://academy.tdsynnex.com/nl/vendor/amazon-web-services-aws/training/
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1100/aws-business-professional-digital
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=10010
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=16351
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35612 
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/2134/aws-partner-migrating-to-aws-technical
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=35882
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-awshc
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-awseucas
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-hss
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-hss
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-ma/
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-md/
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-awss/
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/tda-awsdb/
https://www.aws.training/SessionSearch?pageNumber=1&courseId=18078
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/134/aws-cloud-practitioner-essentials
https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/
https://academy.tdsynnex.com/nl/training/course/awsa
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1096/aws-technical-professional
https://explore.skillbuilder.aws/learn/course/internal/view/elearning/1099/aws-partner-cloud-economics-accreditation
https://urldefense.com/v3/__https:/www.techdatacloud.eu/aws-smb-journey/accelerate/*AWS-ebook__;Iw!!CYQycLDRcg!_UIvsmZanv-sRKikhYWdb9aD8XE4roeoUrhmv9bbeztTkCicHb7gG3l-zEkL3qk83GPZpBON$
https://indd.adobe.com/view/5c71b0d2-e3ac-44ca-94e3-4291eb36ad56
https://academy.tdsynnex.com/nl/vendor/amazon-web-services-aws/training/
https://aws.amazon.com/certification/certified-solutions-architect-associate/

