
Samenwerkenmet Westcon
Samen werken aan uw Palo Alto Networks business...



Profiteer van een samenwerking met Westcon -wij
bevinden ons in een unieke positie om u te helpen waarde
te leveren aan uw klanten door:

• Het aanhouden van Strata voorraden in onze
magazijnen voor snelle verzending in heel Europa

• Het geven van training die leidt tot certificering
• Het leveren van regelmatige verkoop-en technische

updates
• Ondersteuning van pre-sales activiteiten om de 

verkoop bij uw klanten te stimuleren
• Het aanbieden van een reeks post-sales diensten zoals

installaties en platform migratie om klanttevredenheid
te garanderen

• Profileren van klanten om nieuwe zakelijke kansen te
identificeren

Wij kunnen u helpen snel uw weg naar omzet te vinden
met Palo Alto Networks.

Wij kunnen u helpen bij het uitbreiden en opschalen van 
uw bestaande Palo Alto Networks business.

Laat uw Palo Alto Networks business groeien met Westcon

7 jaarexpertise

Het ontwikkelen van channel 
partners voor Palo Alto Networks

• Wereldwijde distributeur van 
het jaar 2020

• EMEA distributeur van het jaar
2019 & 2020

• APAC distributeur van het jaar
2019 & 2020

Wereldwijdereikwijdte

Distributeur met werkelijk wereldwijde
dekking in meer
dan 70 landen

Strata Voorraad

Wij houden momenteel
voorraad van PA-220, PA-
820 en PA-850 aan voor

Europa.

Dagelijkse Collecties

van Palo Alto Networks & 
zendingen naar EMEA

50.000 eenhedenverscheept

Palo Alto Networks apparatuur
verscheept vorig jaar

Elite Geautoriseerd
Support centrum

Wij zitten in de top 1% van 
geautoriseerde support centra voor

Palo Alto Networks

Erkendewereldwijde
Trainings partner

Meer getrainde Palo Alto Networks 
leerlingen in EMEA dan enig andere

ATP

Demo ondersteuning

Toegang tot een
gecentraliseerde pool van 

apparatuur



Partner van/met de experts

Onze expertise helpt u om:

• Te begrijpen hoe u de nieuwste security technologie van Palo Alto Networks kunt positioneren
• De juiste oplossingen voor uw klanten te identificeren
• De migratie van uw klanten naar nieuwe technologieënte ondersteunen
• Optimaliseren van de omzetkansen

Gericht en gespecialiseerd:

Westcon heeft speciale Palo Alto Networks Business Units in Europa, het Midden-Oosten en Afrika om ongeëvenaarde
ondersteuning te bieden op het gebied van verkoop, techniek en bedrijfsontwikkeling.

Pijlersvan ondersteuning:

• Verkoop: Business planning, Best Practice Assessments, Security Lifecycle Reviews, Ultimate Test Drive, 
Prevention Posture Assessment

• Marketing: promotiesbenutten, vraaggenererennaarnieuwetechnologieënbijuwklantenbestand
• Technischecapaciteiten: Vertrouwenopbouwenom nieuwetechnologieëntepositionerenende security 

posture van uwklantenteoptimaliseren
• Vernieuwingen: Optimaliseervernieuwingenenidentificeermogelijkhedenvoorupselling enrefresh

De #1 
wereldwijdee

nterprise
security 

distributeur



Gezamenlijk
overeengekomen

jaarlijks bedrijfsplanom 
uit te voeren

Westcon Support voor het maken
van ontwerpen, facturen en

dealregistratie

Ondersteuning bij marketing 
planning en uitvoering om 

leads te genereren

Maak uw team start klaar
door middel van training 

voor verkoop en pre-sales

Westcon ondersteunt
account mapping

Word lid van het 
NextWave

partnerprogramma

Door Westcon aangeboden
hulpmiddelen voor de acquisitie van net 

new logo's en het genereren van een
pijplijn

Groei en uitbreiding van 
nieuwe zakelijkekansen met 

Westcon & Palo Alto Networks

Behalen van verkoopaccreditatie
(ASE) en technische accreditatie
(PCNSE) met ondersteuning van 

Westcon

Profiteer van technische
workshops en toegang tot 

demo apparatuur

Westcon

Palo AltoNetworks  

Reseller

KEY:

Fast track to Revenue



Click to edit Master title style
Onze diensten helpen u om:

• Nieuwe technologieën invoeren
• Bouw nieuwe inkomstenstromen op
• Vergroot uw focus op verkopen en versnel uw verkoopcyclus
• Vergroot het succes en de loyaliteit van uw klanten om de ROI te verbeteren
• Aanpassing aan en winst uit lijfrentegebaseerde proposities vergemakkelijken

Support Services
Best-in-class L1/L2-ondersteuning*

Door meerdere leveranciers getrainde support teams 
voor optimale hulp bij de security vragenvan uw

eindklanten.
Uitgebreide ondersteuningsopties voor hulp op maat

voor alle behoeften van eindgebruikers

Professional Services
Een hoog opgeleid Palo Alto Networks gecertificeerd

engineering team voor het invullen van capaciteits-of 
capaciteitstekorten.

Projectondersteuning gedurende de gehele
levenscyclus van het product om een optimale ROI 

voor u en uw klanten te garanderen.

Education Services
Hands-on technische & verkooptraining

voor optimale certificering van uw
engineering teams.

Training voor eindgebruikers om de 
adoptie en ROI te stimuleren..

Onze diensten voor Palo Alto Networks

Managed Services
Geautomatiseerde bewaking op afstand van de IT 

security infrastructuur.
Uitgebreid onderhoud van de IT security omgeving, 

afgestemd op de specifieke behoeften van de eindklant.
Capex kosten omgezet in Opex voor meer flexibele

investeringen.



Westcon biedt een breed scala aan
trainingsmogelijkheden voor Palo Alto 
Networks:

• Door leveranciersgeaccrediteerdcursusmateriaal

• De nieuwstedigitalelabs enfaciliteitenvan hogekwaliteit

• Engels, Frans, Spaans, Italiaans, 
ArabischenMandarijnsprekendegecertificeerdeinstructeursmet
praktijkervaring

• Delivery options support standaardvendor certificering, op 
maatgemaakteinhoud

• Uw salescyclus versnellen en uw pijplijn laten groeien
• Het succes en de loyaliteit van uw klanten vergroten en de ROI verbeteren

Education Services

We are a Global Palo Alto
Networks Training Provider, 
delivering courses and 
training in 60+ countries.

Hoe training u kan helpen uw
bedrijfsdoelstellingen te bereiken:

92.7%

van onze Academy studenten heeft onze
instructeurs als goed of zeer goed beoordeeld

83.3%

van onze Academy studenten hebben de 
cursusdocumentatie als uitstekend of goed

beoordeeld.



Ons Westcon support aanbod is beschikbaar voor u met 
elk Palo Alto Networks apparaat en omvat de hieronder
vermelde diensten:

Als aanvulling op uw Westcon support contract kunt u de 
onderstaande opties aanschaffen:

Verleng uw support

Volledig beheer en controle van L3 
incidenten door onze Westcon 
support professionals.

Gemakkelijk te volgen ticket 
vooruitgang via onze 24/7 online 
ticketing portal

Ervaren multi vendor engineers voor
optimale ondersteuning

First class L1/L2 support -
bereikbaarvia telefoon, e-mail, 
internet

Call-in/ticketing opties voor niet
onder support vallende incidenten

SLA-based directe toegang tot 
gecertificeerde technici om u 

te ondersteunen bij
vragen/verzoeken

Ondersteuning bij
wijzigingen/uitbreidingen van security 

regels, zodat u snel en effectief kunt
reageren

Flexibele oplossingen op afstand
om u te helpen bij een gebrek

aan ervaring of capaciteit

Westcon Support



Onze ervaren Palo Alto Networks gecertificeerde engineers zijn er om u te helpen bij het opvullen van een gebrek aan ervaringofcapaciteit tijdens de IT-
security cyclus van uw eindgebruikers

Consultancy Ontwerp

Maintenance Implementatie

Gedefinieerde en duidelijk gespecificeerde oplossingen, 
ontworpen om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van de 
klant en de bestaande security stack.

Ondersteuning van de eindklant bij de integratie en activering
van de oplossing op de snelst mogelijke manier.

Deskundige engineers kunnen helpen bij het 
verduidelijken en specificeren van de behoeften van de 
klant en bij het vinden van de meest geschikte
oplossingen.

Zorgen voor optimale beschikbaarheid, stabiliteit en
de nodige groei tijdens de levensduur van het systeem.

Project  
Lifecycle

Voorbeelden:
• SLR/BPA Analyse van resultatenen opstellen van actieplan*
• (Eindgebruiker) Workshop (bv. voor TRAPS opstelling en

regel ontwerp)

Voorbeelden:
• Systeem configuratie
• Planning van integratie
• Ondersteuning van management support
• Multi vendor systeemontwerp en -integratie

Voorbeelden:
• Rack & Stack (ETS)
• Installatie
• Systeemmigratie
• Configuratie
• Go-live support

Voorbeelden:
• BPA Health Check: resultatenanalyse, 

actiepuntenbepalingenproject realisatie
• Ondersteuningmanagement support
• Configuratiesupport
• Upgrade management

Professional Services



Ons Proactive Care aanbod ondersteunt partners met 
de volgende diensten:

Geautomatiseerde bewaking op afstand van de 
IT security infrastructuur

SLA-based troubleshooting (inclusief change 
management) om optimale prestaties en
beschikbaarheid te garanderen

Vast maandelijksbedrag

Optie om apparaatkosten in maandelijkse betalingen
op te nemen -Technologie als een Service (TaaS)

Waarom u zou moeten overwegen managed 
services aan te bieden:

Voordelenvoorpartners

Verhoog de marge op uw oplossingen en diensten

Voortdurend toezicht op de infrastructuur van de klant gedurende
de hele levenscyclus

Creëer een hernieuwbare geïnstalleerde basis en breid uw upsell 
mogelijkheden uit

Voordelenvooreindgebruikers

Lagere kosten, beter werkkapitaal en vrijgekomen technische
middelen ter plaatse

Effectieve onderhoudsoplossingen voor optimale
systeemprestaties en beschikbaarheid

Anticiperen op en oplossen van potentiële problemen -effectieve
beperking van aansprakelijkheidsrisico's

Managed Services



Our expert
pre-sales 

teams
offer consultancy, 
quotations and 
proof of concept 
solutions to help 

win business

Our dedicated 
account 

managers are 
the linchpin to our 
partnership and 

focused on 
business 

development

Our 
knowledgeable 
trainers help 
develop the 

right technical 
talent

Specialised 
renewals teams 

help maintain 
customer 

relationships and 
maximise revenues

Our skilled 
services teams 

expand and 
enhance strengths

Our global 
deployment 
teams unlock 
more profitable  
international 
opportunities

Our logistics
teams ensure 
can fulfil multi-
vendor, multi-

technology 
projects, 

wherever they 
are

Westcon vereenvoudigt financiering, waardoor
kapitaal vrijkomt voor toekomstige
bedrijfsinvesteringen*. Ons deskundig
gestructureerde financieringsprogramma helpt uw
concurrentiepositie te verbeteren, waardoor u niet
alleen de technologie expert wordt, maar ook de 
leverancier van full-service oplossingen met een
concurrentievoordeel dat voldoet aan de unieke
financiële eisen van uw eindklanten.

• Een grote verscheidenheid aan financierings
opties

• Aanpasbaar aan specifieke bedrijfsbudgetten en -
vereisten

• Flexibele betalingsstructuren

He l p t u  s n e l l er d e al s  t e s l u i t e n,  s n e l ler
b e t aal d t e k r i j g e n e n m arg e s t e
b e s c h e rm en

Westcon Financial Services

VOORDELEN 
VOOR 

PARTNERS

Snellerd
eals

sluiten

Sneller
betaald
worden

Pas andere financiële
aanbiedingen toe op 
Westcon-aankopen

Bescherm
marges

VOORDELEN 
VOOR 

EINDGEBRUIK
ERS

Vermijdhogeinitiël
ekosten

Beheerbetali
ngs-en
factureringsv
oorwaarden

Beschermen tegen
technologische veroudering

Maximalis
eer het 
budget



Wat is GSCS?

Verminder kosten, 
risico's en vertragingen

van wereldwijde
implementaties

Betere inzichten en
oplossingen dankzij

gegevens

Optimalisering van 
logistiek en supply 

chain

Maak gebruik van onze
distributie en expertise

Navigeren door de 
complexiteit van de 

wereldhandel

Global Supply Chain Solutions (GSCS) is een team van internationale handelsexperts.

Beschouw ons als uw toegewijde Westcon-Comstor 'trade desk’.

Onze collectieve ervaring en unieke expertise betekent dat wij u en uw klanten kunnen helpen om:

Global Supply Chain Solutions



Programma
management

Projecten
managen

Sales Op 
Specialisten

Dienstverlening

Specialisten
Sales 

Quoting

Refresh 
enanalyse

Onze mensen en structuur

Global Supply Chain Solutions heeft meer dan 100 FTE's gestationeerd in EMEA, APAC en NA.

Onze functionele teamstructuur maakt verantwoording, focus, efficiëntie en SLA-beheer mogelijk.

Nieuwe kansen
benutten

Afronden van 
requirements
SOW creëren

Onboarden van nieuwe
projecten

Zorgen voor uitvoering
Voortgang van projecten

volgen

Beheer van Cisco 
Refresh producten en -

programma's
Leveren van 

klantrapportage

Beheren van orders
Zorgen voor de juistheid

van klantgegevens
Ondersteuning bij vragen

over flight orders

Beantwoorden van 
vragen

Rapportage ondersteunen
1e niveau escalatie

resource

Prijsstelling managen
Reageren op RFP's
Ervoor zorgen dat

SLA's worden gehaald

Global Supply Chain Solutions



Klaar om de volgende stap te zetten?

UwPalo Alto Networks business versnellen... samen.

Werk samen met de EMEA Distributor of the Year 2019 en2020 en Global Distributor of the year 2020 om uw Palo Alto Networks business naar het volgende niveautetil len.

8

Blijf in de voorhoede van de 
markt.
Westcon biedt regelmatig
partner evenementen, 
webinars en updates om u in 
staat te stellen de allernieuwste
technologieën te verkopen, in 
te spelen op trends en
veranderingen in de markt en
daarop te anticiperen.

6

Ongeëvenaarde services & support 
portfolio.
Westcon biedt een uitgebreid Services 
portfolio, van training en ondersteuning tot 
Managed Services, om u te helpen bij elke
stap van uw Palo Alto Networks reis.

4

Converterenvan kansen.
Laat de Pre-Sales experts van Westcon u 
ondersteunen bij het spotten en
converteren van kansen op afstand of on-
site met bijvoorbeeld Proof of Concepts.

2

Vertrouwenin de verkoop.
Palo Alto Networks en Westcon 
zullen uw verkoopteam en
engineers helpen om getraind en
gecertificeerd te worden.

7531

Uw Palo Alto Networks business international 
brengen
Dankzij de ondersteuning van Westcon's Global 
Deployment Solutions hoeft u nooit meer weg te
lopen van internationale mogelijkheden.

Palo Alto Networks conversietools
Zijn beproefde middelen om omzet te
genereren -laat Westcon u helpen deze op 
de meest effectieve manier in te zetten.
• Ultimate Test Drive
• Security Lifecycle Review
• Best Practice Assessment
• Prevention Posture Assessment

Genereervraag.
De experts van Westcon kunnen u helpen bij
het opstellen van uw Palo Alto Networks 
marketingplan. Krijg toegang tot een
breedscala aan marketingmaterialen en de 
marketingprogramma's van Westcon.

Versnel uw onboarding.
Wij begeleiden u door het 
onboardingproces en helpen u om u zo snel
mogelijk aan te melden voor het Palo Alto 
Networks NextWave-partnerprogramma.



Westcon-Comstor (Westcon International) is al meer dan 30 jaar een toonaangevende wereldwijde technologiedistributeur. Vandaag de dag
zijn we nog steeds marktleider dankzij onze ongeëvenaarde kanaal support en expertise in wereldwijde implementatie, digitale distributie en
diensten. Diep inzicht in de markt en relaties met leveranciers, gekoppeld aan een unieke gezamenlijke aanpak, stellen onze partners in de 
supply chain in staat om de oplossingen te leveren die ze nodig hebben om te groeien en te bloeien in de digitale wereld van vandaag.

over

Neem vandaag nog contact op met uw Account Manager
Irivin.Isidora@westcon.com


