FICHA TÉCNICA

Integração
sem esforço.
Integrações de plataforma
para parceiros de canal.

Conecte seus sistemas
locais e ferramentas
de PSA com o Cloud
Marketplace hoje mesmo.
Facilite e automatize a troca de dados entre
o Ingram Micro Cloud Marketplace e seus
sistemas e ferramentas locais com as novas
integrações de plataforma para parceiros. As
integrações vêm
em diferentes formas e formatos - desde
integrações nativas intuitivas e prontas para
uso até integrações flexíveis do tipo faça você
mesmo - com o uso do nosso kit de API.
Simplifique e elimine muitos dos processos manuais e repetitivos
que sua equipe executa coletivamente entre suas ferramentas
locais e o Ingram Micro Cloud Marketplace usando nossos recursos
de integração de plataforma.

Principais benefícios
Aumente a eficiência do seu negócio ao
eliminar processos repetitivos para sua equipe.

Facilite a troca de informações entre o Cloud
Marketplace e suas ferramentas locais.

Faça a integração com sua ferramenta
PSA em apenas alguns cliques com nossas
integrações nativas.

Obtenha uma experiência mais descomplicada em
sua conta e ferramentas do Cloud Marketplace.

Encontre as integrações que sua empresa precisa.

Integrações nativas
inovadoras

Integrações
low-code/no-code

Integrações do tipo faça
você mesmo (DIY)

Integre sua ferramenta PSA local com o Ingram

Faça a integração com mais de 2.000 aplicativos

Automatize processos diários repetitivos no

Micro Cloud Marketplace.

de negócios usando o mínimo de esforço por

Cloud Marketplace usando APIs flexíveis do

meio do Zapier.

Marketplace.

• PSA Autotask

• Ferramentas de automação de marketing

• Novos pedidos de alteração e cancelamento

• QuickBooks Online

• Ferramentas de CRM e gestão de clientes

• Provisionamento e desprovisionamento de

• PSA ConnectWise

• Zapier

• Ferramentas de inteligência empresarial

• Syncro

• Ferramentas de suporte, bilhetes e ITSM

• Xero

assinatura
• Relatórios de consumo e uso
• Processos de cobrança e faturamento

Veja como nossas integrações de
plataforma são diferentes.
Uma equipe de integrações dedicada em todo o mundo. Nossos

Catálogo de integrações à la carte. Escolha as integrações entre

especialistas em integrações estão disponíveis na América do

as diferentes opções para ajudar a impulsionar sua eficiência com

Norte, EMEA e Ásia-Pacífico para ajudar a definir quais de nossas

base em sua experiência técnica e conhecimento de integrações.

integrações são melhores para seus negócios.

Custo zero para integrações para ajudá-lo a se tornar mais

Como uma valiosa equipe de consultoria de sucesso de

lucrativo; você nunca será cobrado pela assistência de nossos

plataforma dedicada que vai além de apenas integrações, nossos

consultores de integrações ou por utilizar nosso kit de API.

especialistas em plataforma podem aconselhá-lo sobre qual
plataforma pode atender melhor às suas necessidades de negócios.

Integre-se ao Cloud
Marketplace hoje mesmo.
Entre ainda hoje em contato com um de nossos consultores de
integração para começar a integrar o Ingram Micro Cloud Marketplace
com seu PSA, ferramentas de gerenciamento de marketing ou clientes.

Torne-se um Parceiro

Para mais informações, acesse
IngramMicroCloud.com
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