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EEN PAPER VAN WILROFFREITSMA & VODAFONE

Efficiënter zakendoen met 
Unified Communications. 
Van mobiele telefonie 
naar mobiel werken.
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Het beheer van de IT-infrastructuur wordt voor organisaties met de 
dag complexer. Medewerkers verwachten dat ze toegang hebben 
tot alle bedrijfsinformatie en applicaties, waar en wanneer ze maar 
willen. Deze ontwikkeling voert de druk voor IT-managers op. 

Overstappen op een Unified Communications oplossing die wordt 
beheerd door een IT-partner kan een berg zorgen uit handen 
nemen. Hoewel steeds meer bedrijven openstaan voor deze 
mogelijkheid, heeft ruim één derde zich er nog niet in verdiept. 
Wordt dat niet hoog tijd?

WilroffReitsma en Vodafone laten in deze paper zien waarom 
Unified Communications de oplossing bij uitstek is voor iedere 
moderne organisatie en hoe het uitbesteden van IT en Telecom 
bijdraagt aan het succes van jouw onderneming. 
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Voor een bedrijf staat één ding altijd voorop: een klant moet snel 
de juiste persoon kunnen bereiken. Meer dan ooit is het zaak om 
te zorgen voor perfect werkende communicatie. Veel organisaties 
beschikken echter nog over verouderde communicatiemiddelen. 
Alles werkt weliswaar goed, maar de mogelijkheden zijn niet meer 
van deze tijd. 

Hoge verwachtingen
Dat gaat vooral wringen bij de nieuwe generatie jonge medewerkers. 
Zij hebben vanwege ervaringen in persoonlijke communicatie hoge 
verwachtingen van communicatie in de zakelijke omgeving en raken 
teleurgesteld door verouderde systemen en procedures. Dit maakt 
dat organisaties op zoek gaan naar een efficiëntere manier van 
communiceren en vernieuwing van de middelen.

Kostenbeheersing
Tegelijkertijd speelt voor veel organisaties de uitdaging dat zij op de 
kosten moeten letten en op het gebied van technologie meer willen doen 
met minder. Kortom: op het gebied van communicatie zijn bedrijven 
op zoek naar een passende oplossing met de nieuwste mogelijkheden, 
zonder dat daardoor een te grote kostenpost ontstaat.

Perfect werkende communicatie 
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Oorspronkelijk bestond het beheer van zakelijke communicatie uit 
het bewaken en onderhouden van backoffice-systemen. Nu spelen bij 
communicatie strategische vragen, zoals productiever en efficiënter 
werken, overal en altijd werken en optimale bereikbaarheid. 

Unified Communications
Een baanbrekende technologie die steeds meer organisaties omarmen 
is Unified Communications (UC). UC-diensten voegen de vaste lijnen, de 
mobiele telefoons en de computer op de werkplek samen tot één enkel 
systeem. In praktijk wordt UC veel gebruikt voor het delen van bestanden 
onderweg, samenwerken aan projecten en deelnemen aan videochats. Het 
resultaat is: betere communicatie met klanten en optimale inzet 
van technologie.

Altijd bereikbaar
Voor bedrijven is het belangrijk om efficiënt te werken en snel op 
veranderingen te kunnen reageren. Maar dat kan lastig zijn wanneer de 
middelen beperkt zijn, en medewerkers verschillende rollen moeten 
invullen. Dit is een van de zaken waar Unified Communications uitkomst 
kan bieden. Deze oplossing is op cloud gebaseerd en integreert vaste en 
mobiele communicatie in één volledig configureerbare dienst, waarmee 
medewerkers bereikbaar zijn onder één nummer, ongeacht hun werkplek. 
Hiermee missen ze nooit meer een belangrijk gesprek. 

Eén telefoonnummer 
Een belangrijke trend in communicatie is single number reachability: altijd 
bereikbaar op één nummer. Traditioneel was een medewerker gebonden 
aan een vaste werkplek om zijn of haar taken uit te voeren, en te bellen. 
Tegenwoordig zien steeds meer bedrijven dat medewerkers mobiele 
telefonie nodig hebben, niet alleen omdat ze het zelf willen, maar ook 
omdat ze dan voor hun werk overal bereikbaar zijn. Een andere trend is 
uitbellen met het vaste nummer vanaf een mobiel toestel. Dit geeft extra 
flexibiliteit in bereikbaarheid en communicatie.

Schaal op wanneer nodig
Het is niet eenvoudig om flexibel te reageren op de ups en downs van 
zakendoen. Maar juist het vermogen om operaties snel op- of af te schalen 
is precies wat groei stimuleert. Cloud gebaseerde applicaties, zoals UC, 
hebben zich bewezen als waardevolle hulpmiddelen om snel op te schalen 
zonder dure wijzigingen aan te brengen in bestaande IT-systemen.  

Benut de potentie van uw medewerkers optimaal
UC zorgt ervoor dat jouw medewerkers meer ruimte hebben om te 
netwerken met leveranciers, partners, collega’s en klanten. Het is niet 
erg als ze niet achter hun bureau zitten. Wanneer medewerkers altijd 
verbonden en altijd bereikbaar zijn, zijn ze niet gebonden aan de grenzen 
van het kantoor. Ze zijn altijd en overal voor iedereen bereikbaar en zullen 
dus nooit een verkoopkans missen. 

Het nieuwe samenwerken 
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Wat betekent Unified Communications voor mijn bedrijf?

Verhoogde productiviteit
Zorg dat medewerkers overal en altijd (samen) kunnen 
werken én overal en altijd bereikbaar zijn voor klanten. 
Bied de beste service en loop nooit een deal mis.  

Verlaagde kosten
Verlaag de kosten van communicatie en infrastructuur. 
Bij de juiste leverancier kun je de kosten omlaag brengen, 
omdat bellen tussen de vaste en mobiele toestellen 
bijvoorbeeld gratis is.

Vereenvoudigd beheer
Met één leverancier voor zowel vaste als mobiele telefonie 
heb je te maken met één contract, éen rekening en één 
maandelijks bedrag. Je hoeft je geen zorgen meer te maken 
over onderhoud, en kunt je daarom richten op je kerntaken.

Altijd op maat 
Met een op cloud gebaseerde UC-dienst kun je snel nieuwe 
functionaliteiten toevoegen, al naar gelang de behoefte van 
jouw bedrijf.

Beter samenwerken
Jouw teams zijn in staat om beter samen te werken, en 
kunnen meer aandacht geven aan klanten en relaties, waar 
ze zich ook bevinden: op kantoor, onderweg of wanneer ze 
werken vanuit huis.

Cloudgebaseerde communicatiediensten*, zoals Unified Communications, 
leveren jouw organisatie vele voordelen op, waaronder:

*Wat is een cloud gebaseerde dienst? 
Kiezen voor cloud betekent dat je IT-diensten niet op 
locatie staan, maar in een datacenter. Cloudgebaseerde 
diensten worden afgenomen als een abonnement. Daarmee 
komen functionele voordelen van complexe oplossingen 
beschikbaar zonder omvangrijke investeringen. Ook kun je, 
afhankelijk van het aantal medewerkers dat gebruikmaakt 
van de dienst, eenvoudig op- en afschalen. 
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Het aantal medewerkers dat plaatsonafhankelijk en tijdsonafhankelijk 
werkt blijft toenemen.Deze “mobiele werknemers” hebben daarbij 
de beschikking over meerdere communicatiemiddelen, waarmee ze 
in theorie altijd bereikbaar zijn. 

Complex en kostbaar
In de praktijk maken al deze aparte kanalen communicatie zeer complex 
en zijn de gebruikers vaak juist minder makkelijk te bereiken. Dit heeft 
grote gevolgen voor het beheer van de communicatie, en de bijbehorende 
kosten. Want medewerkers die hun vaste telefoon altijd doorschakelen 
naar hun mobiel zorgen bijvoorbeeld voor een onnodige stijging van 
de telefoonkosten. De technologie die bedoeld is om effectiever te 
communiceren wordt zo complex dat het efficiënt werken, groei en 
kostenbeheersing in de weg dreigt te gaan staan. Het is dus zaak dat 
organisaties een antwoord vinden op de ontwikkelingen in 
deze communicatierevolutie.

Één oplossing
Unified Communications wordt geleverd door één IT-partner. Daarom 
hoeft ook maar één interne afdeling verantwoordelijkheid te dragen voor 
alle verschillende oplossingen als vast, mobiel en ICT. Door uitbesteding 
van de oude infrastructuur naar een cloudoplossing bij een betrouwbare 
IT-partner, krijgen organisaties meer inzicht in de kosten, is communicatie 
efficiënter te organiseren en zijn doelstellingen gemakkelijker te realiseren. 

Je staat er niet alleen voor
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WilroffReitsma biedt ondernemingen het beste startpunt naar Unified 
Communications: Vodafone One Net. Vodafone One Net combineert alle 
cruciale telefoniediensten in één overzichtelijke oplossing die inspeelt 
op de behoefte van zakelijke klanten. Deze oplossing integreert vaste 
telefonie, mobiele telefonie en een beheerde telefooncentrale in één 
dienst, gericht op organisaties van tien tot vijfhonderd medewerkers.

Onze services 
We snappen dat de weg naar Unified Communications lastig kan zijn. 
Daarom helpt ons team je stap voor stap door het proces. Van het 
vastleggen van jouw ambities in een Roadmap tot de daadwerkelijke 
migratie, onboarding en het dagelijks beheer. WilroffReitsma maakt 
het simpel. 

WilroffReitsma & Vodafone One Net 

“Uit onderzoek is gebleken dat 67 procent van alle bedrijven 
een stijging ziet in hun productiviteit sinds zij gebruik maken 
van geïntegreerde communicatie.”

(Bron: PWC, SME Survey Feb 2015)

Business Roadmap
Samen met jou ontwikkelen we een stap voor stap roadmap 
om jouw IT en telecom flexibeler, productiever en simpeler 
te maken.

Onboarding & Ondersteuning
Ons team van onboarding experts zorgt dat de overstap 
naar onze IT en Telecomoplossingen voor alle medewerkers 
zorgeloos verloopt.

Management
Jouw nieuwe online omgeving wordt door ons gemonitord, 
beheerd en beveiligd. Om het voor jou zo simpel mogelijk  
te maken. 
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Contactinformatie
Laten we met een kop koffie erbij  
de mogelijkheden bespreken. 

Mail info@wilroffreitsma.nl
Tel  020 40 77 700
Web  wilroffreitsma.nl

Halfweg
Haarlemmerstraatweg 111, 1165 MK 

Amersfoort
Satelliet 7, 3824 MT 

Nieuwe technologieën vervangen traditionele IT in rap tempo; voice en data 
integreren en ‘de werkplek’ wordt steeds mobieler. WilroffReitsma heeft alles 
onder één dak en biedt daarmee een antwoord op de ‘digitale transformatie’ 
waar bedrijven momenteel doorheen gaan of bedrijven die nog aan deze 
reis moeten beginnen. Wij zijn gedreven en proactief en helpen onze klanten 
met relevante behoeften: efficiënter werken, beter communiceren, beter 
differentiëren en sneller groeien.

Wij gaan ervoor
Wij beschikken over een gezonde dosis ambitie en zetten ons elke dag in om 
te zorgen dat onze klanten vooruit kunnen. Wij werken graag met organisaties 
die deze ambitie delen. Met mensen die net als wij dingen beter willen maken, 
verder willen komen, willen groeien en willen winnen. Met klanten en relaties 
die ons uitdagen, want zo halen we ook het beste uit onszelf.

Samen staan we sterk
Wij geloven dat je het beste resultaat bereikt als je samenwerkt. Daarom 
hechten we veel waarde aan een open en toegankelijke cultuur waarbinnen 
we voor elkaar klaarstaan. Niet alleen binnen ons team, maar ook bij klanten. 
Wij zijn teamspelers die al jaren ziel en zaligheid in ons werk leggen om een 
vertrouwde en betrouwbare partner in de markt te zijn.

Je weet wat je aan ons hebt 
Wij beschikken over een team van experts, zowel op het gebied van  
IT als Telecom, die doen wat we beloven. Vakidioten met enorm veel  
kennis en jarenlange ervaring, die weten hoe we onze klanten het beste 
kunnen helpen en die er gewoon voor zorgen dat het goed komt. Zonder 
geklets of contracten met kleine lettertjes. En daar zijn wij best trots op.

Je kunt beter werken met WilroffReitsma


