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EEN PAPER VAN WILROFFREITSMA & KPN

Efficiënter werken met 
Unified Communications. 
Van mobiele telefonie 
naar mobiel werken.
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Vandaag de dag zijn we in staat om mensen veel vrijheid te bieden. 
Jouw collega’s kunnen zelf beslissen waar ze willen werken, op 
welk moment en of ze dat doen met hun telefoon of laptop. 
Tegelijk dreigt hierdoor de fysieke afstand tot collega’s en tot de 
organisatie toe te nemen. Dankzij Unified Communications (UC) is 
het mogelijk om deze afstand te verkleinen en mensen de tools te 
bieden om altijd verbonden te zijn.

WilroffReitsma en KPN 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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Goed kunnen samenwerken is essentieel voor een productieve 
organisatie. Daarbij is het belangrijk dat mensen in verbinding blijven 
met elkaar. Juist nu we overal kunnen werken, lopen we het risico dat de 
afstand tot collega’s groter wordt.

Succesvolle teams zijn in staat om samen doelen te halen, snel beslissingen 
te nemen en goed te communiceren. Niet een keer in de week, tijdens de 
vergadering, maar op elk moment van de dag. 

De moderne werkomgeving
In de moderne werkomgeving zijn alle mogelijkheden om elkaar te bereiken 
aanwezig. Dit zou ervoor moeten zorgen dat we in staat zijn om optimaal 
samen te werken. Op kantoor, thuis of op een andere vestiging. We kunnen 
flexibel en veilig met elkaar in contact treden via een klik op de knop. En 
wat dacht je van een vergadering telefonisch in de auto voortzetten? Met 
een collega samen online aan een document werken? Of de telefonische 
beschikbaarheid van een collega inzien? 

Een andere aanpak
Helaas zien wij dat veel organisaties nog geen gebruik maken van deze 
mogelijkheden. En veel bedrijven lopen de komende tijd tegen dezelfde 
uitdagingen aan, als ze niet voor een andere aanpak kiezen. Dat is jammer, 
want dit gaat ten koste van de productiviteit en tevredenheid van 
medewerkers. En het zorgt dat investeringen in de techniek niet optimaal 
renderen, terwijl dat niet hoeft. Daarom is het tijd om op een nieuwe 
manier samen te werken met Unified Communications. 

Unified Communications
Een innovatieve technologie die steeds meer organisaties omarmen 
is Unified Communications (UC). UC voegt de vaste lijnen, de mobiele 
telefoons en de computer op de werkplek samen tot één enkel systeem. 
UC maakt het delen van bestanden onderweg, samenwerken aan projecten 
en deelnemen aan videovergaderingen makkelijk.

Het nieuwe samenwerken 
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Altijd online en bereikbaar zijn: het is in ons privéleven haast 
vanzelfsprekend. Op het werk ligt het vaak nog anders, maar dat 
hoeft niet zo te zijn. Nieuwe communicatieoplossingen zorgen voor 
maximale bereikbaarheid, en optimaal kunnen samenwerken. 
Veilig en efficiënt via de cloud. 

Het gemak en de vrijheid die we privé ervaren dankzij hypermoderne ICT 
verwachten we zakelijk ook. Medewerkers willen op de zaak net zo makkelijk 
kunnen functioneren als ze privé gewend zijn. En klanten willen op hun beurt 
vlot geholpen worden door diezelfde medewerkers. 

Een eerste stap 
Veel ondernemers worstelen hiermee. Ze weten niet wat er voor hun 
bedrijf mogelijk is qua communicatie en wat er nodig is voor de inrichting 
hiervan. Het is echter van groot belang om op dit vlak een eerste stap te 
zetten. Wellicht omdat de tevredenheid van klanten afneemt. Of omdat de 
productiviteit van medewerkers achterblijft bij die van jouw concurrenten. 
Maar misschien ook omdat je huidige telefooncentrale of huidige servers aan 

Het gemak van moderne oplossingen

vervanging toe zijn. Of gewoon omdat je het over een andere boeg 
wilt gooien. 

Wat de aanleiding ook is, dit is het moment om een blik te werpen op Unified 
Communications: een cloudoplossing* die vaste en mobiele telefonie, internet 
en online software integreert voor optimale bereikbaarheid en efficiënte 
samenwerking binnen jouw organisatie. 

*Wat is een cloudoplossing? 
Wanneer je kiest voor een cloudoplossing betekent dit dat jouw IT niet op 
locatie staat, maar in een datacenter elders. Clouddiensten neem je in een 
abonnementsvorm af. Daarmee komen functionele voordelen van complexe 
oplossingen beschikbaar zonder omvangrijke investeringen. Bovendien kun 
je, afhankelijk van het aantal medewerkers dat gebruikmaakt van de dienst, 
eenvoudig op- en afschalen. 
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Wat betekent Unified Communications  
voor mijn organisatie?

Optimale bereikbaarheid
De beste oplossingen binnen handbereik
Voor welke werknemers jouw klanten ook bellen, iedereen wordt direct 
geholpen. Daarvoor hoeven werknemers niet bij hun vaste telefoon te zitten. 
Mobiel zijn ze net zo goed bereikbaar. En als deze werknemers even geen 
tijd hebben, zijn er altijd andere werknemers die snel aan de lijn kunnen 
komen. Door je telefooncentrale online – in de cloud – in te richten, komen 
geavanceerde oplossingen voor telefonie snel en simpel binnen handbereik. 

Moderne telefonie
Iedereen belt vanaf zowel de vaste als de mobiele telefoon met slechts één 
zakelijk nummer. De achterliggende mobiele nummers blijven verborgen. 
Dit is niet alleen prettig voor medewerkers, maar ook helder en eenduidig 
voor klanten. Medewerkers hebben voortaan één inbox voor hun voicemail, 
in plaats van twee (voor vast én mobiel). Collega’s kunnen met de vaste 
doorkiesnummers ook direct mobiel worden bereikt. Daarnaast kan iedereen, 
voordat ze bellen, zien of een collega wel beschikbaar is.

Beter samenwerken
Overal werken
Medewerkers werken op kantoor, thuis en onderweg. Omdat zij niet meer 
veertig uur per week achter hetzelfde bureau zitten, gebruiken ze flexplekken. 
Toch lopen zij elkaar niet continu mis. Omdat ze overal bereikbaar zijn en 
alles bij de hand hebben, is fysieke aanwezigheid geen vereiste voor 
efficiënt samenwerken.

Eén online platform
Het online platform voor jouw online telefonie is zeer geschikt om veilig en 
efficiënt samenwerken mogelijk te maken. Samenwerken via de cloud is onder 
andere mogelijk met Microsoft Office 365. Het online platform biedt toegang 
tot de bekende software als Exchange, SharePoint, Skype, Word, PowerPoint 
en Excel. Alle medewerkers werken online gegarandeerd steeds met de laatste 
versie van de Office-software. 
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Continue flexibiliteit
Eenvoudig en inzichtelijk
IT en Telecom leiden als snel tot een complexe combinatie van verschillende 
abonnementen op verschillende plekken. Dit maakt het lastig om te checken 
of je wel de juiste combinatie te pakken hebt en het maakt jouw onderneming 
minder flexibel. Een geïntegreerde oplossing als UC maakt alles eenvoudig 
en inzichtelijk. 

Altijd naar wens
Binnen één geïntegreerde oplossing is een totaalpakket aan diensten en 
opties beschikbaar. Zo biedt het systeem vier soorten gebruikersprofielen, 
die eenvoudig uit te breiden zijn met extra gebruikersopties, groepsopties 
en modules. Functionaliteiten kunnen naar wens worden in- en uitgeschakeld. 
Je kunt profielen ook gemakkelijk toevoegen of verwijderen, ideaal bij 
seizoenswerk en andere pieken (of dalen) in je onderneming. 

Veiligheid
Cloud
‘Cloud’ klinkt als een ondefinieerbare plek, maar jouw online platform staat 
wel degelijk ergens fysiek opgeslagen: gegevens en applicaties staan nu in een 
datacenter.

Beveiligde datacenters
Voor deze oplossing worden onze datacenters en die van onze partners 
gebruikt, deze voldoen altijd aan de zwaarste veiligheidsnormen. Binnen 
jouw online platform hoef je je niet langer zorgen te maken over up-to-date 
virusscanners of andere beveiligingssoftware. Dat is allemaal geregeld. 
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Succesvol met Unified Communications 

Wij helpen je graag succesvol aan de slag te gaan en hebben daarom een 
aantal zaken op een rijtje gezet die we aanraden in overweging mee te nemen. 

Kies een holistische visie 
Bekijk communicatie en samenwerking binnen jouw 
organisatie als een geheel. Een simpele visie vastleggen 
in een Roadmap helpt een desinvestering voorkomen.  

Start met een pilot
Of een toepassing daadwerkelijk past bij jouw organisatie, 
weet je pas als hij daar draait. Daarom is een pilot een 
handig idee. 

Behaal echte voordelen 
Pas de tooling toe in de bedrijfsprocessen zodat er ook 
voordeel wordt behaald. UC wordt echt relevant, wanneer 
het processen merkbaar beter en sneller maakt. 

Sta stil bij het menselijke aspect 
Zelfs als je de perfecte oplossing kiest, blijft er een leercurve 
voor de mensen in jouw organisatie. Goede begeleiding 
bepaalt het succes van de implementatie.

Zorg voor een heldere transitie 
Leg uit wat de waarde van goede samenwerking en 
communicatie is binnen de organisatie. Neem mensen 
vervolgens mee in de aanpak en blijf informeren. 

Overweeg samenwerking met een IT-partner  
Een succesvolle implementatie vereist expertise over telefonie, 
maar ook kennis van IT-systemen. Deze combinatie is vaak 
niet binnen organisaties aanwezig. 

“In 2017 zullen 30% van de UC-projecten er niet in slagen om  
de gestelde doelstellingen te halen, omdat de oplossingen die 
worden geïmplementeerd, niet aansluiten op behoefte en beleving 
van de gebruikers.”

– Gartner
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WilroffReitsma biedt moderne ondernemingen het beste startpunt naar 
Unified Communications: KPN ÉÉN. KPN ÉÉN is een geïntegreerde oplossing 
voor vast en mobiel bellen, internet en online software. Het systeem kan 
op maat worden ingericht en diensten worden afgenomen per gebruiker 
of per functie. Een eenvoudige oplossing om maximale bereikbaarheid en 
productiever (samen)werken mogelijk te maken – veilig en efficiënt via 
de cloud.

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 & KPN ÉÉN

“Unified communications vergroot de productiviteit van 
het individu, het team en de organisatie door meerdere 
enterprise communicatiemethoden te controleren,  
managen en integreren.”

– Gartner

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.

Ontmoet het team dat  
IT en Telecom simpel maakt


