MEER OMZET EN GEMAK
MET

JOUW EIGEN
.
ON DEMAND
SOFTWARE
STORE.
Een uniek platform voor digitale distributie van cloud services
en software, voor MSP’s en IT-resellers.

dsdeurope.nl

HOE HET
WERKT.
Login op jouw software store
Bestel cloud service / software
Workspace

Collaboration

Monitoring

Security

Accounting

Office

VoIP

Backup & Recovery

Genereer een licentiecertificaat
Activeer het product
Beheer en manage met onze extra tools
Automatiseer renewals
Genereer facturen automatisch
Beheer je cloud services

ONZE
TROTS.

Met inmiddels meer dan 5.500 resellers
in Europa en een aanbod van meer dan
30 merken groeien we sterk!

Innovatief platform
“Your on-demand software store”. De digitale software store voor IT-resellers en
MSP’s, waar je gemakkelijk en snel cloud services én software inkoopt, activeert
en beheert. Waar je ook bent. Op kantoor, bij je klant of onderweg. Of je nu software
verzorgt voor één consument of multinational: met het DSD-platform is software
binnen enkele kliks gekocht én geactiveerd.

Uitgebreid software aanbod
Met ons uitgebreide software aanbod faciliteer jij de volledige IT-infrastructuur van
je klanten vanuit jouw on-demand software store. Van diverse security oplossingen
en een compleet aanbod Microsoft oplossingen, tot cloud services voor o.a. online
werkplekken, backup & recovery, VoIP, monitoring en accounting. Een aanbod van
30 merken, dat wij continu aanpassen en uitbreiden op basis van de behoeften in
de markt.

Betrouwbaar support
Een klein team van sales-, marketing- en supportspecialisten helpen je in alle fases
van de customer lifecycle: van marketing- en salesondersteuning tijdens pre-sales
tot technische ondersteuning tijdens en na de activatie van de software of service.
Ons kleine team staat voor persoonlijk contact, korte lijnen en snel handelen.
Dit is hoe wij ons platform dagelijks ondersteunen.

DSD en Microsoft: een gouden combinatie! Via het
DSD-platform bieden wij onze klanten een groot
aanbod Microsoft oplossingen en clouddiensten.
24/7 te bestellen en altijd direct digitaal geleverd.

START
VANDAAG.
dsdeurope.nl

HET GROOTSTE
DIGITALE
SOFTWARE
DISTRIBUTIE
PLATFORM
IN EUROPA.

Softwarelicentie

Workspace

Accounting
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Office

Cloud service
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Security
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