Eshgro voor ISVs

Groei verder met
jouw business
software
in de cloud

Zakelijke gebruikers verwachten vandaag de dag dat
software eenvoudig beschikbaar is als dienst in de cloud.
Eshgro stelt jou als ISV in staat aan deze verwachting te
voldoen, door je de middelen te bieden om je software
eenvoudig en succesvol als abonnement te verkopen en te
leveren.

Gebruik de innovatieve CSB Suite om terugkerende omzet te
genereren terwijl je je time-to-market en investeringen minimaliseert. Creëer een vertrouwde, veilige cloud oplossing en gebruik
de veelzijdige Cloud Conﬁgurator om je eigen diensten te
bundelen en te vermarkten. Lever je diensten overal ter wereld
en zet de kracht van Eshgro CSB Suite in om je onderneming te
laten groeien.
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Jouw software als cloud dienst,
zonder investeringen vooraf

Eshgro voor ISVs
Voordelen voor jou
De CSB Suite van Eshgro stelt jou als software vendor in staat om jouw
software producten succesvol te leveren als cloud oplossing.

Breng je software naar de cloud met minimale time-to-market
Genereer maandelijkse omzet zonder investeringen vooraf
Lever veilige en ISAE 3402 (type 1 & 2) gecertiﬁceerde cloud diensten
Verhoog je klantwaarde door aanvullende diensten te verkopen
Continuïteit gegarandeerd middels tripartite overeenkomst
Vereenvoudig je verkoopproces met de veelzijdige Cloud Conﬁgurator

Voordelen voor je klanten
Door gebruik te maken van de CSB Suite kun je je klanten een reeks
van voordelen bieden.

Transparante en schaalbare IT kosten
Geen omkijken meer naar hardware en beheer
Opslag van gegevens in lijn met wet- en regelgeving
Ondersteuning voor bestaande software en add-ons
Keuze uit meer dan 700 line-of-business applicaties

Wil je meer weten?
Neem contact op voor een vrijblijvende demo of meer
informatie over de mogelijkheden van een partnership
voor jouw onderneming.
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