TeamViewer nieuw in Actendo portfolio
Als nieuwe strategische distributie partner van TeamViewer GmbH biedt Actendo per direct
software aan van de marktleider in real time online-support!
Waar er voorheen alleen een direct kanaal was, is TeamViewer nu ook voor resellers te koop via Actendo als
Value Added Distributor in de Benelux.
TeamViewer is een toonaangevende oplossing voor het onderhoud op afstand, toegang op afstand en online
meetings. De software wordt gekenmerkt door eenvoud, veiligheid en betrouwbaarheid. De cijfers spreken
voor zich: meer dan 1 miljard installaties en op elk moment zijn meer dan 20 miljoen apparaten verbonden met
Teamviewer.
"Met de jarenlange ervaring en het bestaande partnernetwerk van Actendo kunnen we andere system
integrators, managed service providers en eindgebruikers van de toegevoegde waarde en de efficiëntie van
TeamViewer overtuigen", zegt Konstantin Ebert, Director of Global Channel Sales van TeamViewer
GmbH. "Actendo heeft gedetailleerde kennis van het Nederlandse reseller landschap en richt zich boven dien
uitsluitend op de software markt. Daarom is Actendo de ideale partner voor ons."
TeamViewer introduceert een 2-tier distributiemodel met verschillende partner niveau’s en biedt partners
aantrekkelijke wederverkoop voorwaarden en steun voor projecten via distributeur Actendo.
"We zijn zeer verheugd en verwelkomen met TeamViewer een van de meest innovatieve en meest bekende
software fabrikanten op het gebied van samenwerking en remote support oplossingen", aldus Martin
Nagtegaal, partner bij Actendo. “
“Wij verkopen veel cloudoplossingen als Office 365 en TeamViewer is cruciaal voor ondersteuning en het
adequaat kunnen verlenen van support aan gebruikers in de wereld van de Connected Enterprise en Cloud
Services.”
Over TeamViewer GmbH
De Duitse TeamViewer GmbH, gevestigd in Göppingen werd opgericht 2005. Het bedrijf houdt zich bezig met
de ontwikkeling en verkoop van systemen voor de online ondersteuning, web-based samenwerking en remote
monitoring van IT-componenten. De afstandsbediening software TeamViewer is beschikbaar in meer dan 30
talen en heeft meer dan 200 miljoen gebruikers wereldwijd. AirBackup, een online back-up oplossing, en
ITbrain, een oplossing voor remote monitoring, anti-malware en de inventaris, completeren het
productportfolio van TeamViewer.
Over Actendo B.V.
Actendo is gevestigd te Haarlem en al meer dan 10 jaar aktief op het gebied van software distributie- en
fulfilment, met persoonlijke aandacht voor haar resellers, die ze graag met raad en daad ter zijde staat.
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