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DE 4 KWADRANTEN VAN 
HET MS TEAMS ECOSYSTEEM
Rondom Microsoft Teams ontwikkelingen tal van fabrikanten en dienstverleners producten en 
diensten die een verdieping geven in de beleving rondom dit platform. Tal van deze partijen 
komen in dit report te sprake en zijn binnenkort te zien op www.teamstime.nl.  Ze zijn onder te 
verdelen in de volgende vier kwadranten. Zie figuur middenpagina. 

Zonder verbinding is geen enkele applicatie iets waard. MS Teams functioneert uiteraard ook alleen 
op basis van een gedegen internetverbinding. Doordat videocommunicatie veel up- en down 
bandbreedte vergt is dan extra belangrijk om te checken. Dat is op vaste locaties een dataverbinding 
( DSL, Coax, Glasvezel)  en op mobiele locaties op z’n minst 4G en liever 5G. Bellen via MS Teams 
kan op basis van louter dataverkeer. Daarnaast zitten in dit kwadrant ook aanbieders van trunking 
; oftewel de mogelijkheid om ook vaste en mobiele nummer middels MS Teams te bellen of te 
ontvangen. Dit is het zogenaamde Direct Routing of in verder gaande vorm Operator Connect.

1 .  Connect i v i te i t ,  Mob i l e   &  Trunk ing  

Geen ICT-ervaring zonder de juiste hardware in je handen, thuis of kantoor. Uiteraard zijn dat voor 
het gebruik van MS Teams de PC, Laptop en Smartphone. Maar met de definitieve doorbraak 
van hybride werken- thuis , onderweg en op kantoor- bleek ook niemand zonder een fatsoenlijke 
headset, speakerphone en webcam te kunnen die luister- en kijkergonomie voor zender en 
ontvanger met active en passive noisecancelling een stuk beter maakte. En dan zijn er nog de large 
formats touchscreen en mega slimme camera’s.  Hiermee worden de zogenaamde huddleroams, 
meetingroams en boardroams een stuk functioneler voor het opzetten van een optimale 
Teamsmeetings waarmij mensen in en buiten de digitale meeting gelijkwaardig worden. 

2 .  Hardware :   V ideo/Aud io  en  vas t

Ondanks dat Microsoft steeds meer functionaliteiten in Teams stopt en programmeert zullen er altijd 
toepassingen en functies ontbreken. Teams is steeds meer het startpunt van elke communicatie en 
ander workflow waarbij integraties met callcentre software, CRM en ERP pakketten worden gemaakt. 
Dat kan door middel van API’s als ook door bepaalde powerapps die in de marktplaats van MS Teams 
beschikbaar zijn. Het zijn software-applicaties die variëren klantcontact tot backup/recovery als ook 
het uniformiseren van handtekeningen. En…het worden er steeds meer. 

3 .  Add -On  so f tware  

Zonder verbinding is geen enkele applicatie iets waard. MS Teams functioneert uiteraard ook alleen 
op basis van een gedegen internetverbinding. Doordat videocommunicatie veel up- en down 
bandbreedte vergt is dan extra belangrijk om te checken. Dat is op vaste locaties een dataverbinding 
( DSL, Coax, Glasvezel)  en op mobiele locaties op z’n minst 4G en liever 5G. Bellen via MS Teams 
kan op basis van louter dataverkeer. Daarnaast zitten in dit kwadrant ook aanbieders van trunking 
; oftewel de mogelijkheid om ook vaste en mobiele nummer middels MS Teams te bellen of te 
ontvangen. Dit is het zogenaamde Direct Routing of in verder gaande vorm Operator Connect.

4 .  Adv ies ,  i n tegra t ie  en  adopt ie
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In dit report leest u alles over het ecosysteem rondom Microsoft Teams, het 
all-round collaboratie  en communicatie platform dat gedurende de Covid-19 
periode volledig doorbrak. Was dat onverwacht? Nee!  Want er was met OCS, 
Lync, Skypeforbusiness al geruime ervaring opgebouwd. Het platform stond al 
op doorbreken toen op de beurs ISE in de RAI in 2020 op het moment dat het 
eerste mondkapje opdook.  Nu staat Teamsen vrijwel synoniem voor videobellen. 
Maar Teams is veel meer dan videobellen. Het staat voor telefonie, samenwerken, 
documenten delen en agenda en planningen samenvoegen. Het staat voor alles 
voor een wereld waarin we digitaal eenvoudig met al onze peers ( leveranciers, 
partners, klanten en collega’s) willen communiceren. In dit report vind je een 
overzicht van alle partners rondom MS Teams. Ze leveren allemaal een bouwblokje 
om dit multifunctionele platform nog meer tot z’n recht te laten komen.  

Van OCS via Lync naar 
Skypforbusiness 
In 2007 zetten Microsoft met de aankondiging van Microsoft Office Communications Ser-
ver (OCS) in rep en roer.  In 2010 werd OCS omgedoopt in Micorsoft Lync.  Het product 
heette voortaan Lync. Deze ‘rebranding’ moest bedrijven er van overtuigen dat OCS een 
volwaardig alternatief voor een telefooncentrale is geworden. ‘Lync is de oplossing voor 
het nieuwe werken’, zei product manager Unified 
Communications René van Dormolen van Microsoft Nederland in Computable:  En zo 
werd OCS Lync en later weer Skypeforbusiness als professionele  broer het zo populaire 
Skype dat  Microsoft 
verworven had. 

En toen was er Teams
Op 14 maart 2017 kondigde Microsoft tijdens een evenement in New York als opvolger 
voor Skype for Business Microsoft Teams, ook wel afgekort tot Teams aan. Het noemde 
Teams een communicatie- en samenwerkingsplatform dat chatmogelijkheden, videocon-
ferentie, bestandsopslag en integratie van applicaties als onderdeel van Microsoft 365 
mogelijk maakt.. Microsoft Teams werd zo een concurrent van services zoals Slack en be-
doeld . Sinds 2020 is het mogelijk om Microsoft Teams in te zetten als volwaardige zake-
lijke telefooncentrale. Alle functionaliteiten van een traditionele VoIP-centrale zijn hiermee 
beschikbaar in Teams. Waarbij de gebruiker in Skype for Bussiness enkel de mogelijkheid 
had dit via een SIP-trunk te realiseren, biedt Microsoft dit in Teams ook aan als volledige 
SaaS-oplossing.

Covid en verdere toekomst
Toen in maart 2020 de wereld te maken kreeg met Covid, lockdowns - en daarmee de 
geforceerde versnelde doorbraak – als ook het latere gelijk en succes van het hybride 
werken, bleek Teams ‘a blessing in disguise’ en de lieveling van menig werkgever en 
werknemer. Maar het is nog lang niet af zo zullen we lezen in dit report. “The best is 
yet to come”. TeamsTime in Nederland in 2022 gestart als collectief van partners in het 
ecosysteem van MS Teams. Leer ze hier en op www.teamstime.nl nader kennen met hun 
visies, producten en services die alles nog completer gaan maken.

De Hoef, sept. 2022 

HP van Tilburg 
FOUNDERS TEAMSTIME 

INTRODUCTIE
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TEAMSTIME 2022-2023
In 2022 werd het platform TeamsTime geïnitieerd door de community’s 
van MSPsociety, Smartcomsummit en HRcommunity. Elk met hun eigen 
doelgroep en focus. 

MSPSociety: voor MSP’s/ resellers en vendoren in AV/Te-
lecom en IT   
De MSPSociety is een community die in 2020 is opgericht door HP van Tilburg en Richard 
Bordes met als belangrijkste doelstelling om ICT-reseller, T elecomresellers, E-installateur 
of AV-specialist- te helpen om de transitie naar Managed Service Provider te maken.  Par-
ticipanten van de MSPSociety zijn zowel vendoren ( operators/ISP’s / ISV’s en hardware) en 
MSP’s zelf. Samen zijn we om de slag van productgericht naar oplossingsgericht te maken, 
naar maandelijkse diensten.   De MSPSociety kent een breed pallet aan content, media, 
support en outlet initiatieven: 

• MSP Café : maandelijkse Talkshow uitzending voor MSP’s en vedoren met > 5k
 kijkers via de Youtube en LinkedIN
• MSP Bootcamp: Twee daagse training voor commerciële mensen van ven
 doren en MSP’s 
• MSP-gezocht.nl : Website waarop endklanten een MSP-er kunnen vinden
• MSP-Content: Productinformatie / video / tekst en visuals van vendoren voor MSP’s 
• MSP-Plaza: Marktplaats voor en door MSP’s met de meest relevante 
 producten en diensten
• MSP-Salessquad : ( vanaf 2023)  Opleiding voor Salesconsultants van  MSP’s 
 

Smartcom Summit  

...........

HRcommunity
HRcommunity verbindt hr-professionals om het delen van kennis en ervaringen te vereen-
voudigen en leren te versnellen.  De HRcommunity draag bij aan productieve en toe-
komstbestendige organisaties. Leren leidt tot innovatie, wat de grootste aanjager van pro-
ductiviteit is. Productiviteitsgroei wordt vooral bereikt door innovatie, waarbij het grootste 
deel bestaat uit sociale innovatie (75% volgens professor Volbeda). Oftewel innovatie 
vanuit verbinding. Een belangrijke taak en mooie kans voor HR dus. HRcommunity, is, met 
haar labels HRincubator, HRjob en de HRtop100, het knooppunt in HR in Nederland. HR-
community ziet teams als belangrijke organisatie-eenheid in de ontwikkeling naar hybride 
en agile werken. Optimale digitale ondersteuning is daarbij onmisbaar. De adoptie van 
techniek en de onboarding en (re-)skilling van medewerkers is daarbij steeds meer een 
samenspel van management, HR en IT. Vanuit die optiek participeert de HRcommunity in 
het ecosysteem TeamsTime.
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SAMENWERKEN OP  TEAMS

Column Remco de K ramer, Product Manager Marketing Microsoft Teams

Van klanten ontvangen wij regelmatig de vraag wat Teams Phone 
implementatie succesvol maakt. Onze antwoorden delen wij graag 
want als je als MSP hierop aansluit vergroot je de kans om deals te 
winnen. De groei van Teams Phone is aan het versnellen.

Organisaties zijn op zoek naar manieren om ICT te vereenvoudigen en gebruikersgemak te 
verhogen. In een CIO survey van Morgen Stanley gaf 67% van de organisaties aan binnen 
3 jaar gestandaardiseerd te zijn op Microsoft Teams. Dit  realiseren zij door losstaande 
communicatie oplossingen te consolideren in één platform:  Microsoft 365. Waar Microsoft 
Teams voor 270 miljoen actieve gebruikers de front-end is voor productiviteit. Drie 
aanbevelingen:  

 1) https://partner.microsoft.com/en-us/membership/advanced-specialization/calling-for-microsoft-teams
 2) https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/teams-contact-center
 3) https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-recording-policy#compliance-recor-
ding-for-teams-certification-programs

 1 - Werk samen met 
gecertificeerde 
partners die beschikken over de advanced 
specialization  ( https://aka.ms/callingspec ) 
in Teams Calling. Dit geeft zekerheid. Deze 
partners beschikken over een door Microsoft 
gevalideerde propositie, aanpak, kennis en 
referenties. Werk om dezelfde reden samen 
met door Microsoft gecertifieerde Teams 
Contact Center ( https://aka.ms/CertifiedCC 
)  en Recording  ( https://aka.ms/CertifiedRec 
) oplossingen. Gebruik van deze oplossingen 
wanneer antwoordgroepen en keuzemenu’s 
inbegrepen in Teams Phone onvoldoende 
invulling geven aan de gewenste functies. 

2 - Minimaliseer de tijd waarin een ander 
communicatieplatform of (hosted) PBX naast Teams 
bestaat
Integratie met een (hosted) PBX is ondersteund door Microsoft om migratie periode 
te faciliteren. Vereenvoudiging van het ICT landschap, verhogen van gebruikersgemak 
en daarmee samenhangende besparingen worden niet gerealiseerd zolang een ander 
onderdeel uitmaakt van de oplossing. Goed om te weten. Microsoft certificeert geen 
direct routing oplossingen. Enkel de Session Border Controller; een component in de 
direct routing infrastructuur. Voor telecom operators certificeert Microsoft de oplossing 
wel. Controleer of je partner werkt met een gecertifieerde SBC en/of Operator Connect 
partner is. Integraties – met PBX of analoge device- horen gekoppeld te worden op 
de SBC of de SIP-Gateway (SIP telefoons of DECT). Ga voor Teams Native telefonie 
oplossingen en vermijd oplossingen die gebaseerd zijn op integraties.

3 –  Beschouw telefonie als onderdeel van de werkplek, 
niet als losstaande oplossing

Teams Phone brengt alle vormen van communicatie onder in één 
samenwerkingsoplossing. Dit Microsoft 365 met Teams als primaire interface. Maak alle 
keuzes met dit als uitgangspunt. Werk bijvoorbeeld als klant samen met een partner die 
de volledige Microsoft 365 oplossing overziet. Heb je een bestaande IT partner en wil je 
een in telefonie gespecialiseerde partner toevoegen. Maak dan de telefonie beheerders 
rol aan in Microsoft 365 om dit goed te organiseren. De Microsoft 365 kennis van de 
telefonie partner maakt dat deze goed kan samenwerken met de bestaande IT partner.
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“SLIMMER SAMENWERKEN MET MI-
CROSOFT TEAM OPERATOR CON-
NECT VAN GAMMA COMMUNICATI-
ONS”

Sinds Covid-19 is online samenwerken niet meer weg te denken; 
met de terugkeer naar kantoor werd hybride werken de nieuwe 
standaard. Hybride werken brengt tegelijkertijd ook nieuwe uit-
dagingen met zich mee, want hoe blijf je verbonden, met elkaar, 
met collega’s, met partners en met klanten?

Welzijn van medewerkers
Recente onderzoeken tonen aan dat werknemers gebruik willen maken van toepassingen, 
die hen helpen verbonden te blijven met hun collega’s. Als werkgever is het belangrijk 
hier adequaat op in te spelen. Om flexibel werken en UCaaS oplossingen succesvol te 
maken, dienen organisaties hun cultuur en manier van werken te veranderen. Onboar-
ding, training en adoptie door medewerkers hebben aandacht nodig, alleen dan haal je 
het maximale uit jouw samenwerkingstools. Dit vermindert frustratie, verhoogt de produc-
tiviteit en geeft werknemers meer vrijheid om verbonden te blijven via één platform.

Microsoft Teams en Gamma Operator Connect
Microsoft Teams werd als samenwerkingsapplicatie versneld de nieuwe standaard. Inmid-
dels werken meer dan 270 miljoen mensen wereldwijd maandelijks met Microsoft Teams. 
Het stelt organisaties in staat om een antwoord te vinden op alle actuele vraagstukken 
binnen het hybride werken. Dit sluit naadloos aan op de missie van Gamma Communica-
tions: mensen in staat stellen om slimmer samen te werken. Sinds begin dit jaar maken 
Gamma en Microsoft het mogelijk om een extra, fundamentele functie toe te voegen aan 
deze oplossingen, door ook eenvoudig telefonie te integreren. 

Telefonie van Gamma; Microsoft Teams 
Operator Connect
Met Microsoft Teams Operator Connect heb je een oplossing die op vier pun-
ten uitblinkt:

#1 Betrouwbaarheid: 
Gamma en Microsoft leveren de Gamma Operator Connect dienst op basis van 
“Operator Excellence”. Met een back-to-back SLA ben je bij beide partijen aan 
het juiste adres en werken we samen met jou naar een oplossing. We leveren 
de dienst op met een QoS verbinding tussen Microsoft en Gamma waardoor je 
gegarandeerd de beste spraakkwaliteit hebt.

#2 Eenvoud:
De configuratie is gestandaardiseerd en het leggen van de connectie met de 
provider wordt door Gamma uit handen genomen. Je hoeft dus zelf niet meer 
met PowerShell in de weer! Telefoonnummers ken je zelf eenvoudig toe aan 
gebruikers die je hebt aangemaakt in het Teams Admin Center.

#3 Betaalbaarheid:
Gamma levert de Operator Connect dienst tegen aantrekkelijke tarieven. De 
standaard tarieven zijn tot wel 40% goedkoper dan het Microsoft Calling Plan. 

#4 Inzicht:
Er wordt middels voor gedefinieerde API’s informatie uitgewisseld met Micro-
soft. Binnen het Teams Admin Center heb je zicht op zowel Call Detail Records 
als Quality Detail Records. Je kwaliteit van Operator Connect is hiermee niet 
alleen merkbaar, maar ook inzichtelijk en meetbaar.
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Speakup: Veelzijdige communica-
tie-aanbieder
Cloudtelefonie waarop je kunt bouwen

  Microsoft Teams staat steeds vaker in het hart van elke organisatie. Het is het  
  startpunt van veel interne en externe communicatielijnen. Met de juiste kop-
pelingen kan ook vaste en mobiele telefonie via MS Teams gerouteerd worden. Speakup is 
een aanbieder van een rijk pallet aan producten en diensten waarmee de totale communica-
tie van elke organisatie ontsloten kan worden. Via een landelijk dekkend netwerk van part-
ners kunnen deze diensten worden ontsloten en geïntegreerd tot sluitend plan voor in- en 
uitgaande communicatie. Dit zijn de producten en diensten die Speakup via haar partners 
aanbiedt: 

Connectiviteit vast: De basis van elke cloudtelefonie-oplossing, waaronder MS Teams, is 
breedband. Speakup biedt in heel Nederland perfecte breedbandverbindingen. Zowel alleen een 
gespecialiseerde datalijn voor telefonie of een breedbandverbinding waar ook internet overheen 
gaat. 

Connectiviteit mobiel: We bellen en werken steeds meer mobiel, waarbij de smartphone ons 
belangrijkste instrument is. Ook vaste telefonie, via Teams of een ander platform, wordt steeds 
vaker op de smartphone afgehandeld. Speakup biedt een mooi portfolio aan simkaarten waar-
mee niet alleen tegen concurrerende tarieven gebeld kan worden, maar belangrijker nog, de 
vaste telefonie (zoals Teams, Xelion of andere cloudoplossingen) volledig mee geïntegreerd kan 
worden. Deze integratie kan over het GSM of datanetwerk, waarbij Speakup de beschikking heeft 
over twee netwerken. De klant kan vervolgens beide netwerken bundelen tot één bedrijfsbundel, 
zodat bereikbaarheid geoptimaliseerd wordt.

Trunking: Voor het uitbellen via Teams naar vaste en mobiele nummers, anders dan rechtstreeks 
naar een andere Teamsgebruiker, is een zogenaamde SIP-trunk nodig: oftewel de telefonie ver-
binding en belminuten die in binnen- en buitenland kunnen worden gebruikt. Deze tak van sport 
is dé specialiteit van Speakup. Met scherpe tarieven en een excellente service is Speakup al ge-
ruime tijd één van de vooraanstaande spelers in Nederland. 

Direct Routing: Dan is er nog een koppeling nodig tussen de SIP-trunk voor vaste telefonie en 
MS Teams. Speakup levert hiervoor Direct Routing waarmee van elke MS Teams omgeving snel 
een volwaardige telefonieomgeving kan worden gebouwd. Mochten er bepaalde telefoniefuncti-
onaliteiten niet aanwezig zijn in Teams, dan kan Speakup putten uit haar eigen VoIP telefonieop-
lossingen en de samenwerking die er is met Xelion, een volwaardige VoIP telefoniecentrale 
in de cloud. 

Integraties met CRM/ERP, IOT, sms, Chatbots en WhatsApp: Speakup is continue bezig 
om de volgende stappen in zakelijke communicatie vorm te geven. Daarbij horen ook zeker de 
koppelingen met CRM-systemen. Maar ook integraties en notificaties die te maken hebben met 
het primaire proces in retail, dienstverlening, zorg en logistiek staan op de menukaart. Telecom-
municatie staat niet meer op zichzelf en dat geldt ook voor alle oplossingen waarbij MS Teams 
wordt ingezet. Voor al deze koppelingen en uitbreidingen naar webRTC (communicatie via je 
browser), video, sms-notificaties, WhatsApp en chatbots zijn bestaande klantcases en oplossingen 
voor handen. 

Meer weten of een partner van Speakup vinden? 
Kijk op www.speakup.nl of 
bel met Speakup via 088 773 2587
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Self Service Portaal 
The Voice of O365 cloud service is voorzien van een in huis ontwikkeld self-ser-
vice portaal die Microsoft Service Providers (MSP’s) en haar klanten assisteren 
en 100% controle geven bij het snel en doeltreffend implementeren van Teams 
telefonie. Het self-serviceportaal is onder andere voorzien van een:

• Voice Connectivity module waarmee elke type sip trunk met bijbeho-
rende telefoonnummers verbonden / geregistreerd kan worden. De service is 
telco onafhankelijk en ondersteund meerdere (internationale) sip trunk ‘mer-
ken’ per tenant. 

• Teams direct routing auto-provisioning tool die gebruikers in staat stelt 
om in 6 logische stappen en binnen afzienbare tijd Teams telefonie te imple-
menteren in de Microsoft tenant van de eindklant.

• ‘End-to-end’ gesprekskwaliteit monitoring tool van Teams gesprekken. 
Deze belangrijke informatie, tezamen met een uitgebreide sip trace is ‘zicht-
baar’ 60 minuten nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Over SoftApp
SoftApp - met het hoofdkantoor in Amersfoort - is een internationale Teams 
direct routing cloud service provider die oplossingen biedt waarmee kleine, 
middelgrote en grote enterprise organisaties Microsoft 365 kunnen gebruiken 
als volwaardige PBX in de cloud. SoftApp verkoopt haar oplossingen via inter-
nationale business partners, onder de merknaam: The Voice of O365.

Voor informatie, overleg of een demonstratie kunt u contact met ons opnemen 
via:www.thevoiceofo365.nl
sales@softapp.cloud
+31 85 7735300

THE VOICEOF 365 :  MICROSOFT 365 
ALS VOLWAARDIGE TELEFOONCEN-
TRALE IN DE CLOUD!

  Microsoft Teams als onderdeel van de Moderne Werkplek is volop 
in gebruik en niet meer weg te denken in de huidige zakelijke wereld waar het 
‘hybride werken’, sinds de pandemie, usance geworden is. Steeds meer bedrij-
ven vragen zich af waarom zij Teams niet gebruiken om ‘te bellen en gebeld te 
worden’ – immers – Teams is een ‘alles in één’ collaboratie applicatie en gemak 
dient de mens.

The Voice of 365 

De cloud service van SoftApp, gemaand: The Voice of O365 is speciaal ontworpen om Micro-
soft 365 gebruikers en haar organisaties, in combinatie met de Teams Phone Standard licentie, 
de mogelijkheid te bieden om Teams in te zetten als volwaardige bedrijfs-telefooncentrale in de 
cloud.

The Voice of O365 maakt gebruik van wat Microsoft noemt het ‘direct routing’ principe (toegang 
tot het openbare telefonie net). Waarbij de klant zijn bestaande telecom overeenkomst (sip-trunk) 
en bijbehorende | in gebruik zijnde telefoonnummers behoud.
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Als een grootste distributeurs op het gebied van It en Tech hardware startte Copaco 
in een heel vroeg stadium met een CloudMarketPlace, waarop alle ICT-dienstverle-
ners hun applicaties konden bestellen. Ondertussen is Copaco Cloud uitgegroeid tot 
belangrijke spil in clouddiensten. Daar weer in het midden staan de pakketten van 
Microsoft, waarvan Microsoft365 het meest verkochte product met daarin MS Teams 
als opkomend communicatietool.  Copaco Cloud biedt sinds recentelijk ook de mo-
gelijkheid om MS Teams te gebruiken als telefonie-platform. 

Teams als startpunt van elke communicatie
Midden in de Covid-19 periode toen iedereen plots thuis aan het werken was, konden 
we dankzij videobellen en vergaderen toch contact met elkaar houden. Natuurlijk werd 
er in die periode ook ontzetten veel gebeld en nam de communicatie op alle platform 
explosief toe. Microsoft heeft Teams ontwikkeld als centrale spil in elk intern-,  en extern 
communicatieproces. Maar er is natuurlijk ook telefonie – mobiel en vast - dat in elke or-
ganisatie wordt gebruikt voor de dagelijkse contacten.  Dus waarom niet deze twee zaken 
integreren zodat mensen ook vanuit MS Teams kunnen bellen. Chat in plaats van E-mail 
en agenda worden immers ook steeds meer naar Teams verhuist.  

SIP-Trunk 
Copaco Cloud biedt nu ook de mogelijkheid/service om met een 
direct-routing oplossing van MS Teams een volwaardige telefonie-
oplossing te maken. Zo kunnen medewerkers ook vaste en mobiele nummers vanuit hun 
Teams Client op de laptop of smartphone bellen. En uiteraard kunnen ze ook daar gebeld 
worden. En zo maakt het dus niet meer uit waar iemand zich bevindt om ‘de vaste lijn’ aan 
te nemen. Recepties kunnen vanuit overal bediend worden en telefoontjes kunnen wor-
den doorgezet of elders worden opgenomen. Dankzij deze zogenaamde SIP-trunk is MS 
Teams aangesloten op het nationale en daarmee ook intenationale telefoonnetwerk. 

Belbundels
Uiteraard zullen er ook steeds meer gesprekken en vergaderingen direct in Teams worden 
afgehandeld. Deze zijn dan sowieso vrij van beltarieven, afgezien van het dataverbruik 
dat – zeker bij mobiel- wel berekend wordt. Maar voor de gesprekken naar vaste en mo-
biele nummers kunnen er belbundels tegen scherpe tarieven worden aangeschaft Copaco 
Cloud, die gelden voor individuele gebruikers, voor afdelingen of voor totale organisaties. 
Medewerkers kunnen dan ook via hun mobiele Teamsapp bellen, hetgeen als grote voor-
deel heeft dat gesprekken via de databundels gaan icm de centrale belbundels. Daarmee 
gaat de bereikbaarheid omhoog en de kosten omlaag. 

COPACO CLOUD BRENGT DE CON-
NECTIE TUSSEN MICROSOFT TEAMS 
EN TELEFONIE

Adviseur zoeken 
Copaco is geen organisatie die rechtstreek diensten en producten levert aan zakelijke 
gebruikers. Daarvoor heeft ze een heel groot netwerk van zakelijke ICT-diensverleners die 
regionaal of net sector specialiteit werken. Wilt u weten welke adviseur er uw sector of 
regio zit, neem dan gerust even contact op met onze sales-medewerkers. Die nemen de 
telefoon op in Teams en helpen u graag verder. 
Voor contactgegevens zie: www.copaco.nl
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Audiocodes maakt MS Teams compleet: in elk 
opzicht  Van telefonie- en AI-integratie tot en met de nieuwste Teams-te-
lefoons en vergaderappartuur:

AudioCodes (NASDAQ, TASE: AUDC)is een toonaangevende leverancier van geavan-
ceerde
communicatiesoftware, -producten en productiviteitsoplossingen voor de digitale 
werkplek. AudioCodes stelt ondernemingen in staat hun volledige spraaknetwerk 
op te bouwen en te beheren, en Unified Communications-systemen zoals Microsoft 
Teams optimaal te benutten, zowel in de cloud als on premise.

Audiocodes Live – dé oplossing voor zakelijk bellen met MS Teams 
AudioCodes Live voor Microsoft Teams is een portfolio van beheerde diensten die de 
integratie van Teams-samenwerking, unified communications en bedrijfstelefonie vereen-
voudigt. Het biedt een naadloze, snelle en kosteneffectieve migratie naar Teams voor 
hoogwaardige spraak- en videosamenwerking.
Deze volledig beheerde dienst wordt aangevuld met devices-as-a-service, monitoring- en 
beheertools en serviceverbeterende applicaties. AudioCodes Live is ook beschikbaar via 
het wereldwijde netwerk van telecom resellers en Microsoft 365 partners.  

Met behulp van de nieuwste technologie in combinatie met de beste service richt AudioCo-
des Live zich direct op de vijf hierboven beschreven uitdagingen. 

1. De automatiseringsmogelijkheden van AudioCodes Live zorgen voor een snelle  
 implementatie zonder dat zij daar technische Teams experts voor hoeven te zijn. 

2. Een prijsmodel per gebruiker per maand (PGPM) biedt klanten de mogelijkheid  
 om direct een budgetopgave te doen. 

3. De virtuele SBC’s van AudioCodes zijn zeer schaalbaar, tijd voor ontwerp van de  
 in frastructuur en de kosten van traditionele fysieke toepassingen worden verlaagd  
 inclusief Hardware-upgrades. 

4. Wereldwijde 24/7-ondersteuning en krachtige monitoring software zorgen voor  
 een 24-uurs servicezekerheid, aangevuld met nauwkeurige maandelijkse 
 rapportage.

C O N N E C T I V I T E I T,  M O B I L E   &  T R U N K I N G  

Audiodoces levert veel…heel veel rondom MS Teams: 

# 1  Volledige migratie naar zakelijk bellen met Teams: multi-branche en 

 internationaal

# 2  Migratie van interactie-opnames, in lijn met huidige privacy en 

 data-wetgeving

# 3  Connectiviteit en end point management vanuit 1 overzicht

# 4  Hoogwaardige Teams-telefoons en vergaderapparatuur.

# 5  Slimme IVR (spraakgestuurd keuzemenu) in Teams

# 6  AI-oplossingen voor hogere meeting productiviteit en betere klantonder-

steuning

# 7  Voicebot-integratie, Click-to-Call en WebRTC voor Contact Centers

Perfecte Hardware 

Naast AudioCodes Live beschikt AudioCodes over een ruim assortiment perfect 

afgestemde telefonie-hardware zoals bureautoestellen en vergaderapparatuur. 

Deze zijn heel snel en eenvoudig te configureren en in te stellen door de IT-af-

deling of door één van de Audiocodes partners. 

 

Neem voor meer informatie contact op met het 
AudioCodes Benelux team: 
Tel: +31 36 546 12 12; E-mail: BeneluxSales@audiocodes.com
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JABRA & MICROSOFT 
TEAMS
De productintegratie verloopt zo naadloos 
het wel lijkt of ze voor elkaar zijn gemaakt.

Jabra + Microsoft …dat werkt gewoon. In organisaties die kiezen voor Microsoft 
Teams gecertificeerde Jabra producten krijgen medewerkers de mogelijkheid 
effectief te werken in elke omgeving. Van thuiskantoren en persoonlijke ruimten 
tot vergaderzalen en op de frontlinie, het maakt niet uit waar uw team werkt. Ja-
bra biedt excellente audio en video apparaten. Van headset, speakerphones tot 
de meest innovatieve videocamera’s. 

Premium a-kwaliteit in audio en video

Met de premium a- kwaliteit headsets met active noise cancelling in alle soorten en maten 
heeft Jabra een lange traditie opgebouwd, waarmee het merk vooraanstaand is in zakelijke 
communicatie. De Headsets van Jabra worden uiteraard ook in de privé en sportomgeving 
volop in waarde geschat, waarbij ze alle testen met vlag en wimpel doorstaan.  Bluetooth, 
DECT en hoogwaardig muziekweergave zijn allemaal standaard kwaliteiten die deze head-
sets in huis hebben. Ook de speakerphones voor perfecte conference calls behoren al de-
cennia lang tot de beste in z’n soort. Betrekkelijk recent zetten Jabra ook schreden in de 
videocommunicatie met meteen slimste en meest innovatieve camera’s in het Microsoft 
Teams speelveld. Dit jaar nam Jabra het voortouw in meeting equity : een techniek waarmee 
de deelnemers in de meeting room en elders dezelfde ervaring krijgen voorgeschoteld. 

Close partnership met Microsoft 

In Nederland huist Jabra letterlijk in hetzelfde kantoorgebouw als Microsoft, waarmee ze de 
nauwe banden die deze bedrijven met elkaar onderstrepen. Uiteraard werken de devices –( 
headsets / speakerphones en videocamera’s-  op alle grote platformen, maar met de groei-
ende populariteit van  MS Teams zet Jabra volop in op het uitbouwen van het portfolio van 
MS Teams gecertificeerde producten.  Hierbij een aantal hero- producten uit de ruime range 
aan Microsof gecertificeerde producten met veelal MS Teams knoppen waarmee gesprekken 
rechtsreeks kunnen worden aangenomen en beëindigd.  

Evolve2 75
De nieuwe norm voor hybride wer-
ken. Audiotechniek van wereldfor-
maat voor toonaangevende ge-
sprekskwaliteit. Sommige zeggen “ 
de beste zakelijke headset nu op de 
Nederlandse Markt “

Speak 750

Ontworpen om uw vergaderingen kracht bij 
te zetten met naadloze, hoogwaardige audio.

Versta en wordt verstaan wanneer het erop aan-
komt. Voer volledig natuurlijke gesprekken via de 
speakerphone. Omdat beide zijden van het ge-
sprek tegelijkertijd worden uitgezonden, verlopen 
gesprekken net zo als in persoon.

PanaCast 50
Ontworpen als de eerste intelligente videobar voor 
het nieuwe normaal. 
Verbluffend gelu id- Perfect Beeld – Gezichtveld 
180 graden- 4k panoramisch beeld-On device AI 

In een wereld waarin we meer dan ooit fysiek afstande-
lijk zijn, hebben organisaties audio en video nodig voor 
vergaderingen op afstand. Met Jabra’s  toonaangeven-
de professionele audio, geavanceerde en innovatieve 
180°-videotechnologie en unieke intelligente functies 
kunnen mensen met PanaCast 50 optimaal vergaderen 
op afstand. 

Voor meer informatie zie
www.jabra.nl 



H A R D WA R E :   V I D E O / A U D I O  E N  VA S T

22 23

Over Neat
Neat werd opgericht in Oslo, Noorwegen, door een team van creatieve buitenbeentjes 
die decennialang baanbrekende innovaties hebben gevormd voor enkele van ‘s werelds 
meest erkende videocommunicatiemerken.

De slimme camera’s van Neat
Neat verlegt als merk en organisatie voortdurend grenzen. De unieke designed hardware 
is  ongelooflijk eenvoudig te installeren, in te stellen en te gebruiken.  Er zijn unieke func-
ties om een veiligere, meer verbeterde en boeiende hybride werk- en leeromgeving in de 
toekomst te ondersteunen. D kristalheldere audio en video kwaliteit van Neat zorgt ervoor 
dat iedereen – zowel live in de vergaderzaal als elders -  altijd elkaar gelijkwaardig kunnen 
zien en horen, ongeacht waar of hoe ze zich in de kamer positioneren. De slimme came-
ra’s  van Neat denken mee en laten tijdens de vergadering iedereen op dezelfde uniforme 
manier in beeld zien. 

De toekomst vandaag al beschikbaar 
Neat brengt u de toekomst van video vandaag en overbrugt de kloof tussen deelnemers 
op afstand en deelnemers op afstand als nooit tevoren door elke persoon in de kamer 
individueel automatisch in te kaderen en ze even dichtbij te presenteren op schermen 
van externe deelnemers. Deze mogelijkheid geeft jou, je collega’s of studenten het meest 
ware gevoel tot nu toe om fysiek allemaal samen in dezelfde kamer te zijn.vHieronder een 
kleine selectie uit de meest innovatieve producten van Neat. 

Neat is the New Kid on the Block in 
UC-Hardware
A better way to meet….on Neat

Als je als organisatie – state of art- kwaliteit UC camera’s, schermen en soundbars 
gaat aanschaffen, dan koop je hardware van Neat.  Ze doen alles net even anders bij 
Neat. Net even met wat meer kwaliteit, meer vernuft, net even wat mooier design...en 
vooral veel meer innovatie vanuit een eigenwijs jong en ondernemend merk.  Hiermee 
wordt de ervaring van een vergadering via MS Teams in alle opzichten optimaal! En !! 
… misschien in tegenstelling tot wat je zou verwachten voor Scandinavisch design zijn 
de producten van Neat voordeliger dan wat je zou verwachten ten opzichte van de 
concurrentie.

NeatBar Packs a punch 

Neat Bar is een eenvoudig en elegant, compact 
ontworpen maar zeer capabel vergaderruimte-
apparaat voor Zoom of Microsoft Teams. Het is 
perfect voor het brengen van audio en video van 
superieure kwaliteit naar uw vergaderruimten, 
huddle of focusruimtes voor maximaal tien perso-
nen. U kunt Neat Bar boven of onder een of twee 
monitoren monteren en wordt geleverd met Neat 
Pad, ons dynamische aanraakscherm, dat u kunt 
gebruiken om uw vergaderingen of de beschik-
baarheid van de vergaderruimte buiten de kamer 
te regelen.

NeatBoard
Creativity across the Board.

Het paradepaardje van Neat…. 
Neat Board is het complete vergaderruimtepakket 
in een eenvoudig en elegant alles-in-één appa-
raat. Met zijn meeslepende 65-inch multi-touch 
scherm, krachtige audiosysteem en veelzijdige 
groothoekcamera biedt Neat Board u een samen-
werkingservaring die verder gaat dan videover-
gaderingen en draadloos delen van inhoud door 
annotaties en whiteboarding mogelijk te maken.

Neat.Frame

A beautifu l way to meet

Het 15,6-inch portretscherm Neat.
Frame biedt een optimale lay-outbalans, waardoor 
directere gesprekken in grotere vergaderingen 
mogelijk zijn en elke gezichtsuitdrukking of elk 
gebaar worden opgepikt met een briljante helder-
heid van 450 nits.

MEER WETEN?

www.neat.no
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Het doel van EPOS is om audio en video ervaringen te perfectioneren. Zo ontwikkeld 
EPOS bijvoorbeeld  richtmicrofoons om de stem te isoleren en maken gebruik van AI om 
algoritmen te creeren om geluidsomgeving zoe goed mogelijk weg te filteren. Daarnaast 
wordt deze informatie gebruikt om de headsets, luidsprekers en video solutions een hoge 
kwaliteit waardoor geluid op met een zo hoog  mogelijk natuurlijk geluid te worden  over-
gebracht om het gonitieve geheugen zo min mogelijk te belasten Waardoor medewerkers 
langer geconcentreerd kunnen werken, en minder moei zijn aan het einde van de dagDit 
is de premium a-kwaliteit die elke professional elke dag nodig heeft om digitale vergade-
ringen en afspraken optimaal te kunnen beleven voor zowel zender als ontvanger. 

EPOS – Premium audio & video oplos-
singen voor elke zakelijke professional 

   EPOS is onderdeel van de Demant Group uit Kopenhagen, een van  
   de grootste gehoorzorg organisaties ter wereld met ruim 115 jaar  
  ervaring. EPOS, bekend om zijn zakelijke headsets en speakerphones intro-
duceert zichzelf nu ook als AV leverancier.  Alle oplossingen van EPOS zijn ontwikkeld 
op basis van “EPOS BrainAdapt™”. Het is een combinatie van technologieën om het 
luisteren via headsets, speakerphones en videovergaderen te optimaliseren voor de 
hersenen. Uiteraard functioneren de EPOS producten in perfecte samenwerking met 
Microsoft Teams. 

EPOS BrainAdapt™ 
Het is de missie van EPOS om audio- en video ervaringen te perfectioneren. Zo maakt 
EPOS gebruik van  richtmicrofoons waarmee stemgeluid wordt geïsoleerd. Tegelijker-
tijd wordt op basis van geavanceerde AI-technologie geluidsomgeving weg gefilterd. 
De headsets, luidsprekers en video solutions geven een zo natuurlijk geluid door waar-
mee het cognitieve geheugen zo min mogelijk wordt belast. Op basis van tientallen 
jaren psycho akoestisch onderzoek heeft EPOS de gegevens over hoe en wanneer de 
hersenen het beste presteren geanalyseerd. Vanuit dat onderzoek zijn de algoritmen 
en akoestiek dusdanig afgesteld op de producten, zodat ze het cognitieve geheugen 
minder belasten. Dit is dus de premium kwaliteit voor zowel zender als ontvanger, 
waarmee digitale vergaderingen en afspraken optimaal kunnen worden beleefd. Ge-
bruikers van EPOS kunnen zo langer geconcentreerd werken en zijn duidelijk minder 
moe aan het einde van de werkdag

IMPACT 5000 serie 
Maak kennis met een op de toekomst voorbereide 
headsetserie. Dankzij een plug-and-play  DECT 
dongle voor de PC of laptop is de IMPACT 5000 
serie net zo dynamisch als de gebruiker. DECT 
connectiviteit betekent veilige verbindingen, hoge 
kwaliteit, stabiliteit en langere afstand. Beschik-
baar in mono en stereo. 

EXPAND 80
Breng deelnemers aan een vergadering dichter bij 
elkaar met een hoogwaardige en schaalbare spea-
kerphone voor maximaal 32 mensen in de ruimte. 
Dankzij zes adaptieve, beamforming microfoons 
die de menselijke stem isoleren van galm en om-
gevingsgeluid, wordt iedereen in de ruimte ge-
hoord en zijn gesprekspartners die niet op kantoor 
zijn dichterbij het gesprek. Afgewerkt met strak en 
hoogwaardig Scandinavisch design.  

De ADAPT 600-serie 
Optimaliseer focus en productiviteit overal met 
de ultieme headset aangestuurd door EPOS AI™ 
voor kristalheldere gesprekken, adaptieve Active 
Noise Cancelling, superieur stereogeluid en
machine learning. Met adaptieve ANC wordt con-
centratie vastgehouden door het geluid in de  
werkomgeving te monitoren en de ruisonderdruk-
king aan te passen, zelfs door windgeruis buitens-
huis te verminderen. Begin onmiddellijk samen te 
werken via een speciale knop 
waarmee Microsoft Teams opgestart wordt op de 
laptop via de meegeleverde USB dongle. 
 

EXPAND Vision 3T
All-in-one video-oplossing voor Microsoft Teams Rooms voor het slimme kantoor van 
vandaag. Neem met één druk op de knop deel aan vergaderingen en geniet van een 
volledige Microsoft Teams-ervaring. Verbeter de samenwerking met full HD-video, uitzon-
derlijke stemopname en ruisonderdrukking aangestuurd door EPOS AI™. Eenvoudig in te 
stellen en te installeren, inclusief alle functies van Microsoft Teams. Ervaar een persoon-
lijke  vergadering met waarneembare gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, stemmen en 
uitzonderlijke helderheid die de productiviteit verhogen.
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     MEER KENNIS =  
     MEER PRODUCTIVITEIT 

WorkplaceBuddy helpt om medewerkers meer plezier te laten ervaren en productiever te 
worden met Microsoft 365, ontlast support, en verhoogt je Microsoft 365 ROI! 

• Algemene kennis van Office 365 en MS Teams specifiek is beperkt;
• Schaalbare continue ondersteuning aanbieden is een uitdaging;
• Meer kennis levert meer productiviteit en meer plezier op. 

Microsoft 365 – de hele office suite, maar zeker ook Microsoft Teams biedt veel nieuwe 
mogelijkheden. Echter, de meeste mensen weten deze mogelijkheden niet te benutten: 
Zonde voor de investering in MS365 en het potentieel dat je werknemers hebben!

Het probleem
Iedereen persoonlijk begeleiden is ontzettend belangrijk, maar niet voor altijd te continu-
eren: er zijn veel mensen, mensen hebben verschillende vaardigheden en behoeften, 75% 
wordt binnen 3 dagen vergeten (vergeetcurve) en e-learning is vaak niet relevant of aan-
sprekend. Dit alles resulteert in een gebrek aan productiviteit, een lagere impact van de 
adoptieaanpak en een verhoogd aantal tickets met functionele vragen.

Maak kennis met WorkplaceBuddy! 
WorkplaceBuddy is de persoonlijk- en schaalbare oplossing vanuit Microsoft Teams om 
iedereen te helpen plezier en productiviteit met Teams en Microsoft 365 te verhogen 
door middel van (1) een interview om je profiel en digitale vaardigheid te bepalen, (2) een 
persoonlijk leerpad, (3) gerichte proactieve campagnes met relevante tips en learnings, en 
(4) antwoorden als een dienst op Microsoft 365-vragen namens de chatbot en ons sup-
portteam!

Een service rechtstreeks vanuit de Teams-app
WorkplaceBuddy is geen gewone e-learningtool of chatbot, 
het is een service: er worden voortdurend nieuwe proactieve 
campagnes gemaakt, gericht op specifieke doelgroepen. Microsoft 365 e-learnings en 
campagnes worden continu bijgewerkt, en vragen worden beantwoord door de chatbot 
en ons supportteam, zodat al je collega’s continu verder worden geholpen!

Een beetje van workplaceBuddy en een beetje van jezelf
Vanuit de WorkplaceBuddy-portal kun je alle statistieken van je organisatie bekijken en 
kun je je eigen e-learnings, chatbot-gesprekken, proactieve campagnes voor doelgroepen 
en antwoorden op inkomende vragen toevoegen.

Voordelen
Wanneer WorkplaceBuddy wordt toegepast, wordt iedereen 
op een persoonlijke manier geholpen. Medewerkers ervaren 
plezier, je kunt meer impact maken, tickets worden vermin-
derd, de 365-investering wordt beter benut en algehele pro-
ductiviteit wordt verhoogd! Herinner je je nog die dagen dat 
je dezelfde training gaf aan iedereen in jullie organisatie?

Meet weten over hoe je de organisatie productiever kunt krijgen in het gerbuik met Office 365 en 
MS Teams ? 
Mail met Sjoerd Koolen
Partner WorkplaceBuddy (LinkedIn)
s.koolen@workplacebuddy.com
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SAMEN WERKEN OF SAMENWERKEN 
OP AFSTAND
Veel organisaties kiezen ervoor om hybride te werken. Basisvoorwaarde is dat je 
allereerst optimaal op afstand kunt werken, samen! Work21 is een adviesbureau dat 
zich succesvol gespecialiseerd heeft in de adoptie van Hybride werken. Eén van de 
oprichters , Gonny Vink, schreef het boel “Leidinggeven op afstand’, hetgeen in sep-
tember 2022 een vervolg krijgt in het actuele boek “ samenwerken op afstand”.

Er zijn al veel boeken geschreven over “Het nieuwe werken” en meer recent over het 
hybride werken. Toch ontbrak er iets, vonden wij. Veel boeken gaan over hoe jij als me-
dewerker je werk anders kunt inrichten. Maar een boek over het inrichten van een hybride 
organisatie misten we nog. De wereld wordt steeds complexer en minder voorspelbaar 
en daarom moeten organisaties snel kunnen schakelen en inspelen op wat nodig is om 
zichzelf te onderscheiden of te blijven bestaan. Technologie is daarin niet meer weg te 
denken en een voorwaarde hiervoor. Maar uiteindelijk draait het om de mens, de visie en 
bereidheid het echt anders in te richten. In het boek Samen werken op afstand nemen we 
je mee in wat het hybride werken betekent voor jouw organisatie en wat ervoor nodig is 
om voor elkaar te krijgen.  
 
We doen dat op basis van 3 invalshoeken: 
#1 Mens, wat betekent het voor de medewerkers, welk leiderschap en welk gedrag past 
daarbij 
#2 Organisatie, wat betekent het voor jouw organisatievorm, hoe kun je teams en afdelin-
gen anders organiseren 
#3 Technologie, wat is er nodig op vlak van tools zoals ICT en huisvesting 

In het boek komen verder 10 principes aan bod voor het samen werken op afstand. 

Auteurs
Het boek is geschreven door Bas Krikke en Gonny Vink, 
samen met een aantal andere auteurs op vlak van hybride werken. 
Ze werken bij work21, een consultancy bedrijf wat organisaties helpt wendbaar te worden 
in een digitaal tijdperk. In het boek staan veel praktijkvoorbeelden uitgewerkt en prakti-
sche tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Een boek over hybride werken, is 
uiteraard ook zelf hybride. Op de bijbehorende staan werkvormen en materialen om zelf 
mee aan de slag te gaan. 

Onze 10 principes

• Overkoepelend doel is helder en visueel
• Aandacht voor inhoud, proces én relatie
• Uitspreken – afspraken – aanspreken
• Transparant werken
• Working out loud
• Synchroon en asynchroon
• Deep work
• Inline samenwerken
• De juiste tool voor het doel
• Experimenteer, evalueer & leer

Over Work21
Wij adviseren en begeleiden organisaties, teams en leidinggevenden naar meer wend-
baarheid zodat ze met behulp van technologie hun manier van (samen)werken slimmer 
organiseren en de talenten van medewerkers optimaal benutten. We zijn positief, kritisch, 
hebben lef, hechten waarde aan verbinding en zijn vooral praktisch ingesteld.

We focussen ons daarbij op:
• Mensgerichte change management programma’s waarin de nieuwe manier van wer-
ken centraal staat waarbij we mede op basis van voortgangsmetingen strategie en uitvoe-
ring bepalen
• Het ontwikkelen van (digitaal) leiderschap en teams in een hybride context
• Adoptie van technologie waarin medewerker en werkprocessen leidend zijn, onder-
steund door (nieuwe) tools of technologie

Onze hub is in Groenekan (UT), hier vinden we 
verbinding en innovatie. Werken doen we waar 
het werk best gedaan kan worden, soms vanuit huis, 
soms bij een klant, in Groenekan of op een andere f
ijne plek.

Meer informatie: www.work21.nl
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DITOX: MAAKT WERK VAN VERANDEREN, 
VERANDERT SAMEN WERKEN
Ditox begeleid organisatie in hun transformatie naar hybride werken zowel op cultureel, 
gedrag als technisch vlak. Microsoft Teams is daarin vaak een centrale rol.   
Alle gebeurtenissen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden, hebben een 
versnelling aangebracht in de ontwikkeling van ons werk die al geruime tijd daarvoor was 
ingezet. Allereerst zijn we van ‘traditioneel werken’ naar ‘online werken’ gegaan en inmid-
dels sinds maart 2022 aan het overschakelen naar ‘hybride werken’. Allemaal vormen van 
een nieuwe manier van werken.

Duidelijk is dat een groot deel van de bedrijven in Nederland voor de komende jaren met 
een andere manier van werken te maken zullen krijgen. Of dit voor allemaal ‘hybride wer-
ken’ zal worden is de vraag, maar feit is wel dat er iets in de manier van werken en orga-
nisatiecultuur zal veranderen. De implementatie van nieuwe manieren van werk is echter 
geen doel op zich. Daarom leveren wij als Ditox met onze dienstverlening met name een 
bijdrage aan het behalen van uw organisatiedoelstellingen, zoals bijvoorbeeld het aan-
trekken en behouden van talent, CO2 -reductie, een hoger welzijn van medewerkers of 
proces- en kostenoptimalisatie.

Onze tips voor het realiseren van een hy-
bride werken cultuur

Tip # 1. Betrek medewerkers in een vroeg stadi-
um bij de ontwikkeling van zowel nieuw gedrag als 
het ontwerp van de nieuwe hybride werken experi-
ence;
Tip #2 . Voer voldoende dialoog en gebruik 
interactieve middelen als dialoog met de directie, 
tools om te stemmen, klankbordgroep en een ma-
nager community;
Tip #3. Communiceer intern en extern vanuit 
zowel medewerkers als management. Bijvoorbeeld 
middels vlogs en nieuwsupdates per e-mail of intra-
net;
Tip #4. Vertaal de gewenste (aangepaste) cul-
tuur en rituelen door in de gehele hybride werken 
experience, inclusief kantoor, digitale omgeving, 
thuiswerkplek, arbeidsvoorwaarden, mobiliteit, et 
cetera.

Het resultaat
Ditox brengt mens, organisatie en werkprocessen in balans zodat u vol vertrouwen de volgende 
stap naar de nieuwe manier van werken neemt. Met als resultaat een verbeterde samenwerking, 
toegenomen productiviteit en werkgeluk voor uw medewerkers alsmede het behalen van de cul-
turele- en strategische doelen voor de organisatie als geheel. 

Over Ditox
Dit veranderen en transformeren naar nieuwe manieren van werken doen we al ruim 20 jaar van-
uit een bewezen integrale aanpak waarin de mens centraal staat. Recent begeleiden wij diverse 
klanten als a.s.r., Exact, Microsoft en Ricardo Rail (winnaar van de Gouden Werkplek Award) naar 
het hybride werken en schreven boeken als “Werken in de nieuwe Hybride Realiteit” en “Leiding-
geven aan hybride Teams”.

Meer weten?
Wil je meer weten over hoe jouw organisatie over alle integrale aspecten zoals het kantoor, thuis 
& elders werken, digitale werkomgeving en cultuur-/gedragsverandering, te transformeren naar 
het hybride werken? 

Neem dan contact op met Mark Meerbeek 

(mark@ditox.nl  / 31(0)6-10402920).
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Meer uit de mogelijkheden van Teams halen met selflearning software van QM 
Quality Mentor : Leer mensen hoe ze echt met Teams moeten werken

Quality Mentor helpt medewerkers het maximale uit Microsoft Office365 te halen, zonder er veel 
tijd voor te hoeven investeren. Hoe ? Met een online training video collectie : 5 Minutes Online 
Training (5MOT). 

De collectie bestaat nu uit 500+ online training video’s (2.000 minuten content), 
beschikbaar op 
- Laptop
- Tablet
- Smartphone

De online training video bestaat uit een combinatie van audio, grafische en animatie componen-
ten. De maximale tijdslengte van een online training video is 5 minuten.
Resultaten
• tijdswinst en minder frustratie door hogere kennis 
• kennisretentie en lage tijdsinvestering door korte, straight-to-the-point video’s
• U kunt 24x7 op smartphone, tablet of laptop toegang krijgen tot 5MOT 
• monitoring en rapportage zodat u kunt zien hoe uw medewerkers ervoor staan
• inclusief updates en nieuwe titels
• ontlasting Service Desk
• hoger rendement op uw investering in software 
• betere adoptie Microsoft365

Overzicht 5MOT
 
Naast de productie 
van online training 
video’s biedt Quality 
Mentor ook diverse 
methodieken om de 
content naar de mede-
werkers te krijgen :
 
Elke organisatie kan 
een keus maken welke 
methodiek(en) opti-
maal past bij de leer-
cultuur, inzetbaarheid 
en bereikbaarheid van 
de medewerkers.

Maximaal resultaat en rendement
Een goed Leer Management Systeem is net zo belangrijk als de beschikbaarheid van content. 
U wilt toch ook het maximale resultaat uit uw investering?

Belangrijke kenmerken en voordelen van het LMS van 
Quality Mentor :
- koppelen video’s aan persona’s
- content fasering (in de tijd)
- medewerkers (continue) informeren over (beschikbaarheid nieuwe) content 
- plannen trainingen per (groep) medewerker(s) cq periode 
- monitoren voortgang medewerkers  
- sturen notificaties naar medewerkers
  welke trainingen beschikbaar
  welke trainingen in welke periode af te ronden
  nieuwe content die beschikbaar is gekomen
  welke trainingen moeten nog voor – vooraf gestelde – 
  deadline afgerond worden
- geautomatiseerde deelname certificaten (per training/medewerker)

Mocht u meer willen weten over 5MOT en/of een demo licentie willen ontvangen?

Met vriendelijke groet,
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Microsoft Teams in een 360 graden perspectief
Triple P helpt organisaties voor een betere samenwerking en 
communicatie

Triple P staat met kantoor in Nieuwegein letterlijk en figuurlijk midden in Nederland als het 
gaat om het verbinden van organisaties die in tijden van hybride werken op een moderne 
manier willen samenwerken en communiceren. Met een schat aan ervaring en kennis van 
telefonie, telecommunicatie, IT, digitale werkplekken en een specialisme op het gebied van 
security helpt Triple P bedrijven en overheid. Midden in dat ecossysteem van oplossingen 
staat steeds vaker Microsoft Teams als centrale spil van communicatie. 

Toekomstbestendige oplossingen 
Triple P helpt organisaties om beter samen te werken en te communiceren door in een snel di-
gitaliserende wereld toekomstbestendige communicatie-oplossingen te ontwikkelen die aanslui-
ten op de werkwijze van de eindgebruiker, waarbij zowel collega’s als klanten van een optimale 
bereikbaarheid profiteren. Met Digital Investigation (a Triple P company) beschikken ze ook over 
de expertise om dit op een veilige manier te doen. De gedreven ICT-professionals van Triple P 
ondersteunen overheidsinstanties, onderwijs- en zorginstellingen en organisaties in de industriële 
sector en de zakelijke dienstverlening.

Missie, visie, ambitie
De visie van Triple P is dat ICT altijd in dienst staat van organisaties en niet andersom. Ze staan 
naast hun partners (klanten) met flexibele en schaalbare diensten die aansluiten op de werkwijze 
van de eindgebruiker. Op basis van ambities en doelstellingen creëert Triple P toekomstbesten-
dige oplossingen, waarbij de return on investment inzichtelijk en transparant is. In alles wat we 
doen komen de volgende kernwaarden tot uiting:
• No-nonsense. Triple P doet wat we zeggen en zeggen wat we vinden.
• Gepassioneerd. ICT zit in het DNA van de professionals.
• Dienstvaardig. Triple P biedt goede support wanneer dat nodig is.
• Gezamenlijk. Triple P en klanten presteren samen. People Perform best as Partners.
• Duurzaamheid.  ICT als oplossing voor een betere en duurzame samenleving

Ontwerp, Implementatie en Beheer in Microsoft Teams projecten in stappen. 
Triple P is een ICT-bedrijf dat techniek laat werken voor de organisatie en niet andersom. Als 
dienstverlener onderscheidt Triple P zich door zorgvuldig te werk te gaan. Deze stappen worden 
in de regel gevolgd: 

Stap 1: Inventarisatie : behoefte organisatie
Voordat er een plan van aanpak gemaakt kan worden is het zaak heel duidelijk te krijgen waar de 
organisatie naar toe wil. Is er een sprake van de implementatie van het hybride werken, gaat het 
om het verbeteren van het klantcontact / de bereikbaarheid of een combinatie van zaken? Welke 
rol gaat MS Teams spelen? 

Stap 2: Advies : Groei-, en ontwikkelscenario’s maken  
Na de inventarisatie komt Triple P met een gedegen advies op 
basis van kennis, kunde en visie op de markt.  In het plan wordt gekeken naar de groeiplannen 
van de organisatie en mogelijke toekomstige gebeurtenissen als fusies/overnames, internationale 
footprint en de manier waarop er met r

Stap 3: Validatie: Toetsen plannen  aan huidige sitiatie
Er is geen stap naar de toekomt mogelijk alvorens eerst een duidelijk beeld te hebben van de 
huidige ICT-situatie. Met wie zijn er contracten? Hoe staat het met status van de dataverbindin-
gen, wlan op kantoor, security, ee Office365 contracten, telefoniecentrale, simkaarten en hardwa-
re (laptops/ smartphones. Headset etc.) .

Stap 4: Planning Coördinatie:  begroting, budgetten en faseren
Op basis van de plannen, ontwikkelscenario’s en huidige status kan het definitieve plan van aan-
pak worden gemaakt. Uiteraard kijkt Triple P daarbij naar het beschikbare budget ten opzichte 
van de meest urgente wensen. Steeds meer ICT-diensten kunnen as a service worden afgenomen, 
waardoor ze als een operational expenses (OPEX) kunnen worden geïmplementeerd.

Stap 5: Implementatie :  Uitrollen van het plannen
Eenmaal alle plannen geïnventariseerd is het zaak om aan de slag te gaan en de nieuwe gewens-
te ICT-situatie te implementeren. Samen met de organisatie zorgt Triple P ervoor dat de juiste 
soft-,  en hardware wordt geïnstalleerd, terwijl de oude zo lang draaiende wordt gehouden als 
nodig. 

Stap 6: Gebruik en beheer:  Innoveren, meten, weten en leren 
Triple P staat altijd paraat om een ICT-operatie draaiende te houden. elukkig is dat dankzij de 
cloud steeds makkelijker, maar er kan altijd wat mis gaan en dan staan de engineers van Triple P 
klaar om direct met oplossingen te komen.   Triple P houdt van het credo :meten.. Daarom wor-
den er contineu reports en dashboards geleverd over de situatie bij de klant-organisatie. 

Meer weten of een afsrpraak plannen> 
www.triple-p.nl 
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De ultieme klantervaring met Unexus Connect for Teams
Unexus is als technisch en sociaal vaardige advies en implementatie-partner gespecialiseerd 
in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van communicatie-trajecten voor organi-
saties. Unexus kan bogen op veel ervaring in woningbouw, bouwbedrijven 

Klantcontact met Microsoft Teams
Als communicatiespecialist krijgt Unexus regelmatig de vraag of er meer mogelijk is in klantcon-
tact met Microsoft Teams. Per slot van rekening heb je al licenties gekocht en wil je deze maxi-
maal inzetten. Of je nu al twee jaar werkt met Microsoft Teams of er net mee start: er valt altijd 
meer te halen uit je klantcommunicatie. Wil je Teams gebruiken in je contact center en eventueel 
de telefonie inrichten met Teams? Met Unexus Connect for Teams creëer je meer mogelijkheden 
om je eigen bereikbaarheid in te richten. 

Maak van je Teams-omgeving een klantenserviceapplicatie
Microsoft Teams is een mooi middel om online te communiceren. Toch heb je meer nodig dan 
enkel Microsoft Teams om het te gebruiken als klantenservice-oplossing. Unexus heeft deze be-
hoefte in de markt gesignaleerd. Daarom integreerden we de afgelopen jaren Microsoft Teams 
in ons communicatieplatform.  Bij verschillende organisaties hebben we bellen met Teams in-
gericht. Voor de hele organisatie, maar ook alleen voor een KCC. Integreer volledig met Office 
365 en laat alles via Microsoft lopen. Doordat wij deze integraties bieden in combinatie met ons 
platform, kan de Teams-telefonie via ons platform gerouteerd worden. Op deze manier kan de 
belinformatie je nog meer inzicht bieden die anders niet zichtbaar was. Juist dit inzicht is belang-
rijk voor een organisatie die zich wil blijven ontwikkelen en verbeteren. Commercieel Directeur 
Wim Pullens: “In combinatie met de Unexus oplossing voegen wij de ontbrekende 
meerwaarde toe die tot betere bereikbaarheid, klantenservice, inzicht en integratie 
leidt. We hebben al bij verschillende klanten integraties met Microsoft Teams en het 
Unexus Connect platform met succes gerealiseerd”. 

Klantcontact met Microsoft Teams
#1 Maak van je Microsoft Teams omgeving een schaalbaar en geïntegreerd klant contact centrum
#2 Vervang losse applicaties met één flexibele en locatie onafhankelijke communicatie-applicatie
#3 Geen telefooncentrale meer nodig met Microsoft Teams Direct Routing
#4 Blijf werken aan inzicht en verbetering met routering van Microsoft Teams-telefonie via het   
 Unexus Connect platform
#5 Creëer beter zicht op beschikbaarheid van collega’s en verbind intern door op het moment 
dat het ook echt past

Werk binnen Teams met de Unexus Teams Client
Naast een geïntegreerd platform kun je ook kiezen voor een 
applicatie die draait binnen Teams. Deze applicatie download je in 
de appstore van Teams. Een fijne oplossing voor kleine KCC’s, of de backoffice van je organisatie. 
Binnen deze in-app applicatie zijn de Unexus telefonie functies, zoals in of uit een groep schake-
len en uitgaand nummer selectie, gemakkelijk te gebruiken binnen de Microsoft Teams omge-
ving. 

Al diverse klanten maken gebruik van de integratie met Microsoft Teams. Wij helpen ook jou 
graag door de mogelijkheden voor uw organisatie samen te bespreken.

Directe levering en service voor de beste oplossing voor elke 
communicatie-uitdaging
Unexus onderscheidt zich door het leveren van een zelf-ontwikkeld communicatieplatform 
met directe implementatie. Samen met de organisatie waarvoor de opdracht wordt uitge-
voerd wordt de beste oplossing gebouwd in een dynamische omgeving waar altijd ruimte 
is voor innovatie. Het platform wordt zo steeds verder geoptimaliseerd. Unexus vindt het 
daarbij belangrijk om niet alleen het platform te leveren, maar ook aanvullende managed 
services om KCC-afdelingen te ondersteunen op alle uitdagingen rondom klantenservice. 
Denk bijvoorbeeld aan hosting in de cloud, business intelligence, monitoring, klanttevre-
denheidsonderzoek en planning van je afdeling.
 

Meer weten of zien wat er mogelijk is? 
We plannen graag een demo of gesprek in. Bezoek onze website voor meer informatie. 
www.unexus.nl
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IMPLEMENTEER SNEL, EENVOUDIG & VEILIG ‘THE SMARTER WORKPLACE’

met Eshgro’s Smarter 365 platform 
• Eenvoudig onboarden van medewerkers: ook door afdeling HR
• Iedereen de juiste applicaties en integraties
• Smarter 365 is de automatisering van automatisering.
• MEETBAAR sneller, eenvoudiger en veiliger
• Voorkom dat er softwarelicenties wel betaald, maar niet gebruikt worden. 

Microsoft Modern Workplace
De basis voor de Smarter Workplace wordt gevormd door een Microsoft Modern Workplace. 
Deze cloud werkplek wordt aangeboden vanaf een volledig beheerde Microsoft Azure clou-
domgeving. Belangrijke onderdelen van deze werkplek zijn Windows 10, Microsoft 365 (inclusief 
OneDrive, SharePoint en Teams), Microsoft Intune en de Microsoft Enterprise Mobility & Security 
Suite. Naast de standaard Microsoft-applicaties en de gebruikelijke web-gebaseerde applicaties, 
worden alle klantspecifieke applicaties ondersteund, inclusief legacy-apps. Om dat proces sterk 
vereenvoudigen heeft Eshgro het Smarter365 platform ontwikkeld

Smarter Workplace Eshgro
Het gebruik het Smarter 365 platform van Eshgro stelt IT en HR afdelingen in staat om direct 
een overzicht te hebben van de kosten en trends per gebruiker, per dienst en per applicatie. De 
omgeving is sneller en eenvoudiger te beheren omdat de uitrol van nieuwe gebruikers en ap-
paraten geautomatiseerd kan worden. Het beheer van gebruikers, groepen en applicaties wordt 
eenvoudiger gemaakt. Het Smarter 365 platform geeft ook inzicht in compliance per gebruiker, 
per applicatie en per device. Bovendien biedt het Smarter 365-platform ragtime rapporten over 
verschillende KPI’s. Naast de standaard Microsoft-applicaties en gebruikelijke web-gebaseerde 
applicaties, worden alle klantspecifieke applicaties ondersteund, inclusief legacy-apps.

Smarter 365  betekent:
• Betere performance en integratie van applicaties;
• Hogere productiviteit van de medewerkers door het werken in één moderne werkplek 
• Snel en zelfstandig uitrollen van nieuwe devices aan de hand van 200+ 
 veiligheidsinstellingen.

De werkplek bestaat uit vier hoofdonderdelen: 
1. Microsoft Modern Workplace;
2. De bedrijfsspecifieke applicaties;
3. Het unieke en gepatenteerde Eshgro Smarter 365 platform; 
4. Digital Process Automation.

De voordelen van Smarter 365 
Eshgro’s Smarter 365 helpt klanten met hun transitie naar de cloud en zich aan te passen aan de ver-
snellende verandering van technologie door digitale transformatie te omarmen.  

Verschillende resultaten die dankzij Smarter 365 gehaald worden: 
• ROI gemiddeld minder dan 3 maanden 
• Verhoogde beveiligingsniveaus voor alle Smarter 365-klantcases 
• Verhoogde compliance op ten minste 50% van de Smarter 365-klantcases 
• Gemiddeld lagere infrastructuurkosten 
• Verhoogde flexibiliteit en schaalbaarheid van IT-oplossingen voor alle Smarter 365-klantcases 
• Verhoogde kostentransparantie en voorspelbaarheid van alle Smarter 365-klantcases 

De afdeling HR kan dankzij Smarter 365 eenvoudiger medewerkers snel on-
boarden en veilig offboarden
Heel herkenbaar voor veel organisaties – en zeker in de Coronatijd: een nieuwe medewerker begint 
op 1 oktober, maar er is nog geen laptop en zeker de applicaties staan nog niet klaar. Dat is ten eer-
ste niet erg gastvrij, maar beperkt ten tweede ook de directe productiviteit van deze nieuwe collega. 
Dankzij de verregaande automatisering van Smarter 365 van Eshgro kan de digitale werkplek voor een 
nieuwe collega op afstand heel eenvoudig worden aangemaakt op afstand. Het enige dat die persoon 
dan nog moet doen is de stappen in de wizard volgen op z’n laptop (eigen device of een die verstrekt 
is) en alles volgt automatisch. Ook de applicaties op de smartphone worden meegenomen, de rech-
ten, de emailadressen en de Microsoft Teams instellingen. Dit is zo eenvoudig dat de afdeling IT er 
ook niet meer voor nodig is en ook de afdeling HR deze taak op zich kan nemen. Daarmee wordt een 
heleboel leed en verloren tijd voorkomen. 

Maar ook het offboarden van medewerkers die 
vertrekken kan zo makkelijker worden geregeld. 
Daarmee wordt weer voorkomen dat er nog 
mensen in bedrijf kritische applicaties kunnen 
die daar niets meer te zoeken hebben.  
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NEC UNIVERGE BLUE : Ultieme MS Teams 
integraties vanuit de Cloud.
De Slimme Werkplek Van Morgen, Vandaag !
Waar uw medewerkers ook actief zijn – op kantoor, thuis of onderweg - 
het is belangrijk dat zij met de juiste communicatie tools zijn toegerust 
om optimaal, veilig en realtime te kunnen samenwerken. Met UNIVER-
GE BLUE communiceren organisaties volledig via de cloud. Daarmee 
zijn de communicatiesystemen altijd up to date en is inrichting van de 
klantcontactprocessen optimaal flexibel en toekomstbestendig.

UNIVERGE BLUE CONNECT, 
DE PERFECTE AANVULLING OP MI-
CROSOFT TEAMS
UNIVERGE BLUE CONNECT biedt twee volledig 
geïntegreerde opties voor het toevoegen van 
een uitgebreide, cloudgebaseerde Unified Com-
munications-oplossing aan Microsoft Teams. Kies 
op basis van uw zakelijke behoeften tussen het 
integreren van de kracht van CONNECT bin-
nen de Teams applicatie of het gebruik van een 
Teams-specifieke versie van CONNECT om zij 
aan zij met Teams uw zakelijke communicatie te 
verbeteren. 

UNIVERGE BLUE CONNECT MET MICROSOFT TEAMS
Haal het beste uit beide werelden met UNIVERGE BLUE CONNECT en Microsoft Teams, samen-
gebracht. UNIVERGE BLUE CONNECT met Microsoft Teams is speciaal ontworpen voor bedrij-
ven en overheden die hun samenwerking hebben gericht op Teams en biedt deze organisaties 
het beste van twee werelden. Ontworpen voor bedrijven die betrouwbare, uitgebreide professio-
nele PBX-functionaliteit willen integreren in hun Microsoft Teams-applicaties. Dit zijn de voordelen 
van NEC UNIVERGE BLUE geïntegreerd met MS Teams : 
Juiste apps

De juiste apps voor de juiste services: Gebruikers blijven chats, vergaderen en bestanden binnen 
Teams gebruiken. De CONNECT desktop- en mobiele applicaties zullen gebruikt worden voor 
alle telefoon gerelateerde services.

Eenvoudig in gebruik
Eenvoudig in gebruik: Alle CONNECT samenwer-
kingsfuncties (chatten, vergaderen en het delen 
van bestanden) zijn uitgeschakeld, zodat gebrui-
kers geen verwarrende opties gepresenteerd 
krijgen.

CRM- integraties
Geavanceerde mogelijkheden: Naast communica-
tie via een cloud-PBX op bedrijfsniveau, hebben 
organisaties zonder extra kosten toegang tot con-
tact center- en CRM-integraties.

Cloud PBX functionaliteit 
Maak Microsoft Teams nog krachtiger met de zakelijke Cloud PBX functionaliteit van UNIVERGE 
BLUE CONNECT. Zo komen Telefonie, video en chat op een optimale manier samen.

Naadloze eindgebruikerservaring: 
Gebruikers kunnen oproepen beheren via de native Teams-applicaties, zonder dat aanvullende 
training nodig is.

Geavanceerde mogelijkheden: 
Maak gebruik van de zakelijke belfuncties van CONNECT, waaronder automatische assistent, 
oproepwachtrijen, automatische bedrijfsbrede gespreksopname en meer binnen de Teams-appli-
caties 24/7 ondersteuning: Met toonaangevende 99.999% uptime SLA.

Eenvoudig beheer – EEN online portal
In de eenvoudige online beheerportal kunnen alle gebruikers stap voor stap worden opgezet en 
kan 24/7 het cloud communicatie platform worden beheerd. 

Meer weten over alle mogelijkheden 
van UNIVERGFE BLUE in combinatie 
met Microsoft Teams ? 

Bel en mail met 
Ronald Schapendonk 
(06 2056 9139) of 
ronald.schapendonk@emea.nec.com 
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• De bedienpost in MS Teams voor al uw communicatie
• Koppeling met alle grote bestaande telecommunicatie oplossingen met MS Teams
• Additionele functionaliteit met Whatsapp, reporting, wallboards en meer. 

Connecsy | CloudTM is de attendant console oplossing binnen MS Teams. Of 
uw bedrijf nu groot of klein is, efficiënte communicatie is altijd een uitdaging. 
Bedrijven worden steeds meer geconfronteerd met verschillende soorten con-
tactkanalen. Dus hoe persoonlijk en efficiënt is het contact met uw klanten? En 
hoe bereikbaar zijn uw medewerkers?

Communiceren buiten uw eigen organisatie
MS Teams heeft een vaste plaats gekregen in de com-
municatie binnen en buiten uw organisatie. De opzet 
van uw Teams omgeving is echter vooral gericht op het 
opzetten van vergaderingen en communicatie met men-
sen die u al kent op een tijdstip dat u van te voren heeft 
afgesproken. Dit is heel anders dan dat u gewent bent. 
Want klanten bellen wanneer het hen uitkomt en vragen 
naar een medewerker die zij misschien wel of nog he-
lemaal niet kennen. Een situatie die in veel organisaties 
wordt opgevangen en doorverbonden door een recep-
tie medewerker. Maar hoe doe je dat als MS Teams het 
communicatie platform van de organisatie is geworden. 
En hoe ga je om met al die toestellen op de buro’s, de 
oude telefooncentrale en al bij behorende functiona-
liteiten. En hoe ga ik om met WhatsApp berichten die 
binnenkomen?

Maak kennis met Connecsy | CloudTM van Pridis! 
 Om efficiënt zaken te doen, wilt u in staat zijn een snelle reactie op vragen van klanten garanderen.
De moderne Connecsy | CloudTM voor Microsoft Teams maakt het uw medewerkers niet alleen 
gemakkelijk omHet helpt hen ook om het contact met klanten zeer professioneel af te handelen, 
dankzij de extra klantinformatie die het biedt. Gebruikers van Connecsy | CloudTM kunnen alle 
noodzakelijke beschikbaarheid en bereikbaarheid bekijken

De voordelen van een bedienpost
Pridis ontwikkelt en levert al meer dan 20 jaar attendant consoles. Connecsy | CloudTM for Teams 
is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen gebruikers, zoals receptionisten, call 
center agenten en supervisors. Met een gebruikersinterface die lijkt op Skype for Business en 
Microsoft Teams, kunnen gebruikers de lay-out en informatie definiëren die ze nodig hebben om 
hun workflow te optimaliseren. Bepaal welke panelen moeten worden weergegeven, hoeveel 
wachtrijen worden weergegeven, favoriete personen, zoekopties en meer. In de gebruikersprofie-
len kunnen alle instellingen specifiek voor elke individuele gebruiker worden ontworpen

PRechtstreeks vanuit MS Teams
Het belangrijkste voordeel van de Connecsy | CloudTM web client is dat telefonisten de inko-
mende zakelijke communicatie direct vanuit hun browser kunnen afhandelen. Attendants zijn dus 
niet meer afhankelijk van software die op de computer draait. Afhankelijk van het onderliggende 
communicatieplatform is de functionaliteit van de webclient gelijk aan die van de desktopclient. 
Uiteraard houdt Pridis de desktop client beschikbaar en up-to-date, zodat gebruikers zelf kunnen 
kiezen aan welke client zij de voorkeur geven. Een bijkomend voordeel van de webclient is dat 
gebruikers nog minder afhankelijk worden van de locatie en het apparaat waarmee ze werken. 
Pridis verwacht dat in dede toekomst de mobiele werkplek een nog prominentere rol zal spelen 
in het bedrijfsleven en speelt daarom met de webclient in op de veranderende markt.

Koppeling met uw bestaande communicatieoplossing
Met Connecsy | CloudTM bent u direct in staat om al uw bestaande telecommunicatieoplossin-
gen te verbinden aan MS Teams. Vanuit de bedienpost kunnen alle gesprekken worden door 
verbonden, thuiswerkers worden bereikt en bestaande nummerplannen en toestellen in gebruik 
blijven.

Zo kunt u in uw eigen tempo MS Teams implementeren en inpassen in de communicatie van uw 
organisatie 

Voordelen van de Connecsy | CloudTM  webclient
- Geen fysieke installatie vereist
- Altijd beschikbaar op het internet
- Ideaal voor flexibele werkplekken en mobiele werknemers
- Schaalbare oplossing voor klantendiensten, infobalies, ondersteuningsbalies en telefonisten
- SaaS-oplossing op abonnementsbasis
- Gemakkelijk integraties toevoegen door API verbindingen
- Functionaliteit op maat op aanvraag

Meet weten over hoe uw  organisatie productiever kunt krijgen en beter bereikbaar met MS 
Teams?

www.pridis.nl

BEDIENPOST
Pridis Connecsy | CloudTM verbindt MS Teams met uw medewerkers 
en bestaande telefoniesystemen
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Veel mensen herkennen dit wel: de afdeling marketing schrijft wel een uniforme 
handtekening voor, maar niemand houdt zich er echt aan.  Vanuit die ergernis is Ex-
claimer ontstaan als platform waarmee centraal iedereen kan worden voorzien van 
dezelfde vormgegeven e-mailing handtekening. De voordelen zijn evident : unifor-
miteit en vooral ook de mogelijkheid om centraal de handtekening te gebruiken als 
marketinginstrument.  

Opkomst Microsoft 365 
Met de opkomst van Microsoft 365 e
n daarin MS Teams is e-mailen als 
communicatiemiddel niet verdwenen.
 Integendeel: het meeste zakelijke 
communicatieverkeer gaat nog altijd 
via e-mailing, Onder zo’n e-mail 
staat de handtekening (logo  en 
gegevens ) van de afzender. 
Super handig om het vervolg van 
e communicatie goed in te kunnen 
zetten en om bijvoorbeeld te kunnen
lezen dat iemand niet op woensdag 
bereikbaar is. 

Signature Management
Met Exclaimer ontstond er een nieuwe tool waarmee de afdeling HR, IT of steeds vaker 
ook Marketing er voor kan zorgen dat iedereen in de organisatie – met de mogelijkheid 
om per afdeling of divisie te kunnen variëren dezelfde e-mailhandtekening krijgt. Dit zijn 
de voordelen:  
• Centraal ontwerp en control handtekeningen Outlook
• Makkelijk update handtekeningen met nieuwe huisstijl 
• Inzetten van de handtekening als marketing instrument (bij acties of een event bij-
voorbeeld)
• Controleren en bepalen hoeveel persoonlijke vrijheid er toegestaan is
• Met knoppen routes naar MS Teams (chat/ video) of Whatsapp mogelijk maken
• Besparen van kosten bij IT om niet overal handtekening te moeten instellen.

Top 7 ergernissen als het gaat om e-mail 
handtekeningen
• Medewerkers die hun eigen handtekeningen maken
• Werknemers vragen om sjablonen te kopiëren en plakken
• Het bureau van elke gebruiker moeten bezoeken
• Constante verzoeken van Marketing ontvangen voor handtekeningupdates
• Handtekeningen die op verschillende apparaten anders worden weergegeven
• Handtekeningen met onvolledige contactgegevens
• Handtekeningen die niet op alle apparaten worden toegepast

Signature Marketing Cloud
Stel je een wereld voor waar e-mailhandtekeningen geen constante doorn in het oog zijn, 
maar werken voor jou. Gebruik een nieuwe manier om belangrijke marketingberichten te 
communiceren met Exclaimer Signature Marketing Cloud.

• Intuïtief e-mailhandtekeningen ontwerpen.
• Gebruik op alle e-mailclients en apparaten.
• Implementeren voor specifieke gebruikers/afdelingen.
• Target geselecteerde doelgroepen met inhoud.
• Vereenvoudig het beheer van gebruikersdetails.

Nieuwe Feature in Exclaimer in 2022 
1. EXCLAIMER SIGNATURE FEEDBACK POWER UP
Feedback is cruciaal voor het begrijpen van de prestaties van uw organisatie en de service die 
het biedt. Met Exclaimer Signature Feedback Power Up kunt u inzichtelijke reacties verzame-
len op elke
e-mail die u verzendt.
• Voeg 1-klik-enquêtes toe aan uw e-mail communicatie.
• Krijg feedback met een enkele klik.
• Verzamel statistieken in één dashboard.
• Ontvang realtime waarschuwingen en reageer sneller.
• Feedback toekennen aan specifieke contacten en rekeningen.

2. EXCLAIMER SIGNATURE APPOINTMENTS POWER UP
E-mail is een van de belangrijkste vormen van zakelijke communicatie, maar het kan de be-
hoefte aan telefoontjes en persoonlijke ontmoetingen. Laat uw e-mailhandtekening al het 
werk doen dat nodig is om maak een handige afspraak met de Exclaimer Signature Appoint-
ments Power Up.
• Voeg een boekingslink toe aan de juiste e-mails. 
• Laat ontvangers een tijd selecteren uit beschikbare slots.
• Bied realtime beschikbaarheid van ontvangers kalenders.
• Maak aangepaste boekingspagina’s met corporate branding.
• Definieer dagen/tijden die beschikbaar zijn voor boeking.
• Integreer met Microsoft Teams en andere videoplatforms.

Voor meer informatie zie: www.exclaimer.com  

Hoofdpijn dossier opgelost met Exclaimer!  
IEDEREEN DEZELFDE HANDTEKENING 
IN OUTLOOK!  
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AvePoint biedt de enige volledige suite van SaaS-oplossingen voor het migreren, 
beheren en beschermen van data in Microsoft 365. Deze oplossingen zijn ontworpen 
om oversharing in Microsoft 365 te voorkomen met geautomatiseerd beleid dat niet 
alleen controles toepast, maar ze ook afdwingt. Onze multi-tenant oplossingen zijn 
beschikbaar bij meer dan een dozijn distributeurs in meer dan 100 cloud market pla-
ces wereldwijd, zodat managed service providers hun kleine en middelgrote zakelij-
ke klanten beter kunnen ondersteunen en beheren.

Teams proactief beheerd
Meer dan 250 miljoen maandelijkse gebruikers 
vertrouwen nu op Microsoft Teams. 
Deze snelle groei van gebruikers en hun 
gegevens onderstreept waarom IT-beheerders 
een diepgaand begrip moeten hebben van het 
data-ecosysteem van hun organisatie. En zoals 
elk kritisch bedrijfssysteem moet Teams proactief 
worden beheerd, om ervoor te zorgen dat de 
gegevens veilig zijn. Vraag uzelf in die context af: 
Kunt u het wie, wat, wanneer, waar, waarom en 
hoe van de gevoelige bedrijfsgegevens van uw 
organisatie beantwoorden?

Security Checklist voor Organisatie   
- Wie heeft er toegang tot uw bedrijfsgegevens? Zijn er gebruikers die overgeprivilegieerd zijn? 
Zijn ze extern aan de organisatie? Zijn er gasten in uw Active Directory die dat niet zouden moeten 
zijn?

- Welke gegevens zijn gevoelig? Niet alleen op basis van regelgeving, maar op basis van de 
waarde ervan voor uw organisatie? Welke gegevens zijn überhaupt geclassificeerd?
dat hun oorspronkelijke instellingen en de daarop geplaatste beveiligingscontroles? 

- Waar staan uw bedrijfsgegevens? Hoe zijn ze georganiseerd? Welke Teams (en eigenlijk hun 
bijbehorende SharePoint-sites) herbergen gevoelige gegevens?

- Hoe handhaaft? Wanneer hadden bepaalde gebruikers voor het laatst toegang tot documenten?

- Waarom worden bepaalde Teams aangemaakt en wat is het doel van de samenwerking? 
Hoe beïnvloedt u uw dataprotectie beleid? Hoe volgt u uw totale blootstelling aan risico’s en de 
vermindering ervan in de tijd?

Microsoft adviseert back-up diensten zoals die van Avepoint

AvePoint-oplossingen zoals Policies & Insights en Cloud Governance verbeteren de se-
curity t.a.v. collaboration en daardoor ook de productiviteit van IT-teams en organisaties 
als geheel. Het oplossen van die collaboration security issues als gevolg van oversharing 
en snel groeiende omgevingen is voor de meeste organisaties de beste manier om een 
meer gestructureerde, veilige en efficiënte digitale transformatie op gang te brengen. Om 
ervoor te zorgen dat organisaties kunnen herstellen van permission fiasco’s, corrupte con-
tent of complexe data loss scenario’s, is er een  cloud-to-cloud back-up nodig die helpt 
het beste te maken van een worst-case scenario. Als clouddiensten worden geleverd met 
een Service Level Agreement (SLA), dan dekken die niet alles. SLA’s zijn gericht op het 
waarborgen van de beschikbaarheid van uw clouddienst. Daarom moedigen cloudprovi-
ders zoals Microsoft hun klanten zelfs aan om back-up- en recovery oplossingen van der-
den te zoeken. Met AvePoints Cloud Backup bent u beschermd!

Voor meer informatie én contactgegevens Z ie www.avepoint.com  

IMPLEMENTEER EN AUTOMATISEER DATAPRO-
TECTIE IN MICROSOFT 365 EN TEAMS
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Tollring is een toonaangevende softwareontwikkelaar die data visualisatie en busi-
ness intelligence tools levert die helpen bij het beheren, begrijpen en controleren 
van een breed scala aan communicatie-informatie, middelen en activa.

Business Analytics 
Met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Europa, 
Verenigde Staten, India en Australië is Tollring 
gespecialiseerd in Business Analytics, Call Recording 
oplossingen, Telecom Expense Management en 
Fraudedetectie.  Onze innovatieve oplossingen worden 
intern ontwikkeld en gedistribueerd via een uitgebreid 
wereldwijd partnernetwerk. Jaar na jaar groei bij Tollring 
betekent dat ons bedrijf voortdurend evolueert, maar 
onze kernwaarden blijven dezelfde: teamwork, integriteit, 
energie en prestaties. Continue nieuwe ontwikkelingen 
zoals begin dit jaar de introductie van Analytics 365 
voor integratie met Microsoft Teams. 

Wat is Analytics 365? 
Analytics 365 is een native app voor Microsoft Teams, toegankelijk via de Microsoft Ap-
pSource marktplaats en toegankelijk binnen Microsoft Teams.  Analytics 365 biedt bruik-
bare inzichten in samenwerking voor betere bedrijfsprestaties. Analyse van customer 
engagement activiteiten en trends bevordert efficiëntie in de communicatie voor een 
uitzonderlijke klantervaring. De app helpt organisaties te begrijpen hoe bedrijfsverande-
ringen van invloed zijn geweest op klantinteracties, teamprestaties en het welzijn van 
medewerkers. De intuïtieve dashboards tonen samenwerkingstrends, deelname, activiteit 
en sentiment, evenals kwaliteitsproblemen die zowel interne als externe interacties binnen 
Microsoft Teams kunnen beïnvloeden. Het beleid voor de bescherming van bedrijfsge-
gevens en de individuele privacy worden gehandhaafd door een strakke integratie met 
Microsoft 365 admin-machtigingen.

Wat doet Analytics 365?
Analytics 365 wordt gebruikt om teams op afstand te beheren, mensen te motiveren en 
klantbetrokkenheid te stimuleren binnen Microsoft Teams. Dit slimme instrument geeft 
inzicht in externe samenwerking en maakt een betere profilering mogelijk. Zo kan er op 
basis van de data worden gekeken hoe goede relaties nog beter en sneller van dienst te 
kunnen zijn, slecht presterende relaties te verbeteren en inzet van middelen op onrenda-
bele relaties te verminderen.

Meer inzicht 
Zo krijgen organisaties die Tollring software gebruiken inzicht 
op klantcontacten binnen Teams en via directe routering: 
• Hoe communiceren individuen en cross-functionele teams met externe 
 belanghebbenden?
• Welke teams werken extern samen als essentieel onderdeel van hun rol?
• Worden de KPI’s voor wachtrijen gehaald?

Wie heeft het meeste baat bij het gebruik van Analytics 365 ?! 

Zakelijke klanten: 
Elke organisatie die Microsoft Teams gebruikt OF Microsoft Teams wil gaan gebruiken

Gebruikers van MS Teams: 
Elk individu dat Microsoft Teams gebruikt of wil gebruiken om zijn kernactiviteit te 
helpen leveren

Afdelingen met veel klantcontact
Verkoop, HR, Marketing, Klantenservice, Senior Management, IT en ieder individu.
____

Wilt u meer weten over onze user cases of wil je reseller/MSP partner worden

Bel of mail Erica Bleij
erica.bleij@tollring.com  
0621382107

Meer informatie halen uit het gebruik van Microsoft Teams

TOLLRING BIEDT GEAVANCEERDE DATA, IN-
FORMATIE EN KENNISTOOL!
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Puzzel Contact Centre voor Microsoft Teams
Puzzel stellen merken in staat om uitzonderlijke ervaringen voor hun 
klanten te leveren door technologie en mensen te combineren om le-
venslange relaties te creëren

ONS VERHAAL
Als een van de eerste spelers ontwikkelden wij 
cloudgebaseerde oplossingen voor contactcen-
ters. Ons enthousiaste team blijft daarbij nog 
dagelijks innoveren in de wereld van dynamische 
klantenservice. Onze bekroonde oplossingen 
worden gebruikt door bedrijven over de hele we-
reld, van kleinere organisaties tot multinationals. 
Zo verbeteren zij de klantenservice, stroomlijnen 
ze workflows en bieden ze klanten en hun me-
dewerkers meer mogelijkheden. Samen met een 
sterk netwerk van partners zetten wij ons in om 
kennis te delen en werken we aan het stimuleren 
van zakelijk succes en een hogere klanttevreden-
heid.

Wij helpen organisaties bij het leveren van buitengewone ervaringen, voor hun klanten én de me-
dewerkers via hun contactcenter. Ook wel ‘customer experience’ en ‘agent experience’ genoemd. 
Met slimme cloud technologie, waarbij een vrije kanaalkeuze voor klantinteractie en een integraal 
klantbeeld centraal staan, kunnen zij op deze manier succesvolle langetermijnrelaties opbouwen.

"Microsoft Teams is een essentieel 
strategisch onderdeel geworden bin-
nen de wereld van samenwerking, 
en Puzzel erkent de noodzaak om 
haar klanten en partners te onder-
steunen bij hun keuzes." –

 Okey Achonu, Partner Account Mana-
ger

1. MAAK VERBINDING EN WERK SAMEN MET PUZZEL CONTACT CENTER 
VOOR MICROSOFT TEAMS
Puzzel’s omnichannel cloud contactcenter-oplossing integreert naadloos met Microsoft Teams 
om de samenwerking tussen teams en naadloze, gestroomlijnde service te vergroten - waardoor 
uw agenten blij zijn - en uw klanten nog blijer. Agenten kunnen via Teams verbinding maken 
met iedereen in uw organisatie, zonder dat ze hun Puzzel Agent-applicatie hoeven te verlaten.

2. HOUD HYBRIDE TEAMS VERBON-
DEN
Microsoft Teams houdt uw agenten verbonden 
wanneer ze thuis, op kantoor of ergens daartus-
senin werken. Agenten kunnen chatten met hun 
collega’s zonder de Puzzel Agent-applicatie te 
verlaten en vanaf elke locatie deelnemen aan 
teamdiscussies, waardoor ze betrokken blijven 
en er minder behoefte is aan interne telefoon-
tjes en e-mailketens.

3. STROOMLIJN UW WORKFLOWS
Door Microsoft Teams in uw Puzzel Contact Center te integreren, hoeven agenten niet voortdu-
rend te schakelen tussen vensters en tabbladen tijdens interactie met klanten. Agenten kunnen 
snel advies vragen aan uw backoffice of andere collega’s, zonder de klant in de wacht te hoeven 
zetten, wat de afhandelingstijden verkort en de klanttevredenheid verhoogt.

4. INTERNE ZICHTBAARHEID VER-
GROTEN
Met Microsoft Teams kunt u de aanwezigheids-
status en werkagenda’s van uw collega’s bekij-
ken om plannen, vergaderingen en gesprekken 
beter op elkaar af te stemmen. Heb je een 
dringende vraag? U kunt direct zien wie be-
schikbaar is om te helpen en wie het druk heeft 
of niet aan hun bureau zit.

Ontdek meer over Puzzel voor Microsoft Teams op puzzel.com/
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