
Maak samenwerken  
nóg makkelijker met  
Skype for business
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Dankzij de digitale revolutie maken bedrijven grote veranderingen 
door. Samenwerking is een volledig nieuw begrip, net als efficiëntie. 
Iedere medewerker, maar ook klanten en partners maken steeds 
meer deel uit van een groter geheel. Waar organisaties vroeger veel 
in eigen huis deden en medewerkers fysiek aanwezig waren om te 
werken, komt het nu steeds vaker voor dat de medewerkers thuis 
hun werkzaamheden doen. Essentieel voor een goede uitvoering 
is dan een strakke en optimale communicatielijn die efficient 
samenwerken op afstand faciliteert. Skype for Business maakt  
dit allemaal mogelijk.

Integratie van communicatie
De hokjes in communicatiekanalen zijn allang verdwenen. Jouw relaties 
gebruiken steeds meer communicatiekanalen om met je in contact te komen: 
telefoontjes, e-mails, maar ook chats en zelfs Whatsapp’jes. Hoe pak je al 
deze communicatiestromen snel en efficiënt op? Met Skype for Business is 
het mogelijk om al deze stromen te integreren in één communicatiedienst. 
Dit maakt je communicatie en processen uiteraard veel efficiënter en ook 
gemakkelijker te documenteren. Daarnaast maakt Skype for Business het 
mogelijk om jouw softwarepakketten (denk aan de vertrouwde Office-
pakketten of uw CRM- systeem) te integreren. Zo kan je conferenties via 
Skype direct in je Outlook-agenda plannen en tegelijk de klantgegevens uit  
je CRM erbij oproepen. 

Wanneer je organisatie al beschikt over Office 365, kan er een aanvullende 
licentie aangeschaft worden voor het gebruik van Skype for Business, maar 
ook wanneer jouw organisatie dit niet heeft, zijn er voldoende mogelijkheden 
om Skype for Business toch als volwaardig communicatieplatform gaan 
gebruiken. Laat ons jou hierover adviseren. De Skype for Business client, waar vanuit je alle faciliteiten aanstuurt

WilroffReitsma - Skype for business  |  2



Samenwerken
Medewerkers werken steeds vaker volledig 
onafhankelijk van plaats, tijd en device.  
Ze werken daarnaast met veel anderen samen, 
zowel binnen als buiten de organisatie. Het 
aantal communicatiekanalen neemt almaar toe, 
maar men verwacht een minimaal gelijkwaardige 
benadering. Het is voor organisaties dus zaak om 
de interactie met collega’s, klanten en partners 
via alle kanalen optimaal te faciliteren. 

Bedrijven hebben behoefte aan technologie 
die Het Nieuwe Werken kan ondersteunen en 
zelfs waarde kan toevoegen aan samenwerking. 
Daarnaast eisen klanten steeds meer van 
organisaties. Ze accepteren geen wachttijden 
en doorverwijzingen, maar willen zo snel 
mogelijk een antwoord van de juiste mensen. 
Dit vraagt om een communicatieplatform dat 
klantvriendelijk werken volledig mogelijk maakt. 
Skype for Business is de oplossing.

Productiviteit en kosten
Organisaties willen medewerkers zo goed 
mogelijk laten werken door communicatie. 
Optimale communicatie zorgt namelijk voor 
maximale productiviteit. Met de inzet van  

nieuwe technologie speelt een organisatie 
razendsnel in op de veranderlijke wereld. 
Innovatie, flexibiliteit en efficiëntie zijn immers  
de sleutel tot succes. Skype for Business 
faciliteert deze werkwijze en maakt efficiënte 
communicatie met iedereen mogelijk. 

Skype for Business is één allesomvattend 
communicatieplatform, dus je bespaart veel 
geld op je faciliteiten. Er zijn geen losse lijnen 
meer nodig, maar slechts één goede internetlijn. 
Je betaalt bovendien niet voor de aanschaf van 
de hardware, want je schaft enkel licenties aan; 
uniform voor je gehele organisatie of variabel  
per gebruiker. Dit betekent beperkte en 
beheersbare gebruikskosten. 

Skype Partner
WilroffReitsma zal jou als gecertificeerd  
Skype-partner van A tot Z ondersteunen 
en begeleiden met de overgang naar Skype 
for Business (Express). Van het leveren van 
de infrastructuur tot de configuratie van de 
gebruikers en van de portering naar Skype tot  
de service en nazorg achteraf; WilroffReitsma is 
je vaste aanspreekpunt.
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Contactinformatie
Laten we met een kop koffie erbij
de mogelijkheden bespreken: 
Neem vandaag contact op om een 
afspraak te maken. 

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

Halfweg
Haarlemmerstraatweg 111, 1165 MK 

Amersfoort
Satelliet 7, 3824 MT 

Adoptie en acceptatie
Wanneer je een nieuwe dienst implementeert 
voor alle gebruikers, dan kan de Skype for 
Business-omgeving verschillen van hetgeen je 
medewerkers altijd gewend waren. Dit begrijpen 
wij als geen ander. Daarom biedt WilroffReitsma, 
in samenwerking met Smart Training, ook een 
adoptieprogramma aan. Dit programma bestaat 
uit een aantal sessies bij jou op locatie waarin alle 
functionaliteiten en de meerwaarde voor jouw 
organisatie tot in detail uitgelegd zullen worden. 
Ook zal er extra aandacht besteed worden aan 
specifieke vragen en wensen.

Servicedesk
Onze WilroffReitsma Service Desk is na de 
portering uw vaste aanspreekpunt wanneer 
het gaat om wijzigingen binnen uw Skype for 
Business-platform. Onze medewerkers zijn 

getraind en gecertificeerd. Zij zullen daarom  
al uw relevante klantvragen naar wens  
kunnen beantwoorden

Demonstratie
Wanneer je een demonstratie wenst te krijgen 
van Skype for Business, dan kan WilroffReitsma 
dit voor u verzorgen. Dit kunnen wij doen in  
onze eigen demoruimte in Amersfoort,  
maar ook bij jou op locatie. Wanneer je  
interesse hierdoor is gewekt, maar je toch zelf 
uitvoerig wilt testen, dan kunnen wij voor jou drie 
volwaardige demo-accounts opzetten. Zo kan je 
de mogelijkheden in je eigen tijd testen.  
In deze demoaccounts zijn alle functionaliteiten 
inbegrepen; je kan bijvoorbeeld al extern bellen 
met je ‘eigen’ 085-nummer, dat direct aan de 
accounts wordt toegewezen.
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