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8:45 De opkomst van SaaS en S4C: 

2000 – 2016 Leo van Schie



SaaS4Channel 
2008-2021



Partner Navigator

Gecombineerde krachten Partner Performance en MarketID

Heeft co-foundership van SaaS4Channel meegekregen

Gelanceerd tijdens laatste S4C in 2016

Nu:

• De grootste database van geprofileerde ICT bedrijven in 
Nederland

• Strategisch advies

• Marktanalyse

• Innovatieve leadgeneratie programma’s



Onze geschiedenis

2004 Compaq partner van ASP forum
2009 SaaS komt op, Cloud nog geen begrip

Vlak voor inwerkingtreding mail verbod is SaaS4Channel een feit, 1e 
event in oktober

2010 Eerste event in België
2016 Laatste event bij Exact

Het zit erop, missie volbracht…..
2020 … of toch niet

Tijdens corona blijkt er in 4 jaar voldoende veranderd om de draad weer 
op te pakken

2021 Welkom op ons digitale event





In 2009 (Aviodrome)…

Nu:
• Distributeurs zijn 
springlevend

• Consolidatie
• Nieuwe distributeurs als 
Uniserver

• De kern zit op maat 
bedienen van ‘de nieuwe 
reseller’

…. vroeg Tech Data zich op het podium van 
SaaS4Channel af of distributie een toekomst 
heeft met de komst van de Cloud



In 2010 (Aviodrome)…

Nu:
• De meeste on-prem 
exchange servers zijn 
overgezet naar de cloud…. 
Maar niet allemaal naar 
Google

• Microsoft, Google en AWS 
zijn volwaardige 
alternatieven geworden voor 
lokale service providers

• En nu komt Alibaba Cloud…

“Ik ga alle on-prem Microsoft servers naar de 
Google cloud brengen….”



In 2010 (Aviodrome)…

Nu:
• Systeembeheer verplaatst 
van on-prem naar cloud

• Kennis van hyperscalers is 
cruciaal

• Technisch en functioneel 
beheer lopen in elkaar over

• Reseller is MSP geworden
• Systeembeheerders zijn niet 
te vinden

… werd in de zaal gevraagd of 
systeembeheerders nog nodig zijn in de 
Cloud?



In 2016 (Exact)…

Nu:
• Cloud is het nieuwe normaal 
geworden

• Veel dynamiek in ecosystem
• Infra en licenties steeds 
meer commodity

• De ICT dienstverlener 
verandert

• Maar transitie nog volop 
work in progress

…. dachten wij dat de transitie naar de cloud 
voltooid was….



Meer info
www.partnernavigator.com

info@partnernavigator.com


