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Checklist:
5 aandachtspunten bij vast-mobiel INTEgratie
De integratie van vaste telefonie met mobiele telefonie biedt veel voordelen voor iedere organisatie. Zo vergroot u
de bereikbaarheid van medewerkers, wordt het beheer van uw telefonieoplossing een stuk efficiënter en bespaart
u aanzienlijk op telefoniekosten.
Dankzij de cloud wordt vast-mobiel integratie ook betaalbaar. Door gebruik te maken van de cloud is het
namelijk niet langer nodig een eigen telefooncentrale te installeren en te onderhouden. Dit zorgt ervoor dat
ook kleine en middelgrote bedrijven toegang krijgen tot een geavanceerde telefonieoplossing die tot voor kort
alleen voorbehouden was aan grote ondernemingen.
Bij de implementatie en gebruik van vast-mobiel integratie moet rekening gehouden worden met de hele
technische omgeving. Ook ICT-onderdelen die geen directe raakvlakken hebben met het telefonienetwerk
dienen doorgelicht te worden.
In deze checklist geven we u vijf aandachtspunten voor een succesvolle integratie naar een vast-mobiel
oplossing.

1. Inventarisatie
Om kwaliteit te garanderen is de eerste stap naar vast-mobiel integratie de wensen van het bedrijf te vertalen
naar functionele eisen. Zo worden de verwachtingen tussen het bedrijf en de leverancier helder afgestemd.
Daarna moet een inventarisatie van het netwerk en de toestellen plaatsvinden.
Het is belangrijk te bedenken dat vast-mobiel integratie is gebaseerd op Voice-over-IP (VoIP-gesprekken
lopen via internet). Dit vraagt om een snel en stabiel netwerk. Wie een bestand van de server haalt, zal
weinig last hebben van enkele seconden vertraging. Maar tijdens een VoIP-gesprek kan een vertraging van
150 milliseconden al funest zijn voor de verstaanbaarheid. Het is daarom verstandig om in een vroeg stadium
te inventariseren welke eisen de telefonieoplossing aan het netwerk stelt en wat de samenhang tussen die
twee is.
Daarnaast is het van groot belang om de bestaande gebruikerssituatie inzichtelijk te krijgen en te evalueren.
Welke medewerkers krijgen in de nieuwe oplossing een vast en/of mobiel toestel en welke functionaliteiten
zijn voor hun functie nodig? Medewerkers moeten bovendien vroegtijdig geïnformeerd worden over de aanstaande veranderingen. Hiermee voorkomt u dat er weerstand tegen het gebruik van de nieuwe telefonieoplossing zou kunnen ontstaan.

2. Implementatie en overgang
De implementatie vergt een goede, maar vooral ook zorgvuldige voorbereiding. Het merendeel van de bedrijven kan zich niet permitteren om een dag of zelfs maar een dagdeel niet bereikbaar te zijn. Om dit te voorkomen, is het verstandig de nieuwe omgeving volledig te implementeren en te testen náást de bestaande
omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om de technische omgeving, maar ook om de installatie van de vaste
en mobiele toestellen en software die hiervoor nodig is. Pas wanneer dit volledig naar tevredenheid is, wordt
de oplossing omgezet.
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Het is verstandig om een supportteam paraat te hebben dat er zorg voor draagt dat eventuele problemen
direct na de implementatie snel en efficiënt worden verholpen.

3. Koppeling met bedrijfsapplicaties
De voordelen van vast-mobiel integratie houden niet op bij de functies die vanuit de oplossing zelf komen.
Er zijn meer mogelijkheden die voor een organisatie interessant zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de
IP-telefonie te koppelen met het CRM-systeem. Dan kan met één klik een specifieke klant opgebeld worden.
Wanneer een klant belt, kan de medewerker meteen alle informatie die hij voor het gesprek nodig heeft op
zijn scherm zien.
Maar dan moet deze integratie uiteraard wel mogelijk zijn. Vooral oudere CRM-applicaties zullen geen
mogelijkheden hebben om een tandem te vormen met IP-telefonie. Er moet dus gecontroleerd worden of
de gebruikte CRM-oplossing geïntegreerd kan worden.

4. Veiligheid
Bij alle nieuwe ICT-oplossingen, of het nu gaat om een nieuwe dataverbinding of een nieuwe telefonieoplossing, is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Firewalls moeten worden ingesteld om ook het verkeer
van IP-telefonie in de gaten te houden, de software op de toestellen zelf moet regelmatig worden geüpdatet
en de beheerder krijgt te maken met meer openstaande poorten die moeten worden beveiligd.
Het is verstandig om met de leverancier om de tafel te zitten en alle aandachtspunten met betrekking tot
security te bespreken. Bij een telefonieoplossing uit de cloud is altijd de verantwoordelijkheid van de leverancier om de beveiliging aan zijn kant goed op orde te hebben.

5. Uitrol naar gebruikers
Bij de invoering van een nieuwe telefonieoplossing spelen niet alleen technische overwegingen. Net zoals
bij de invoering van ieder ander ICT-systeem moeten medewerkers worden klaargestoomd om de nieuwe
omgeving effectief te gebruiken. Hiervoor is het van groot belang om medewerkers gedurende de overgang
naar de nieuwe oplossing goed te informeren en duidelijk te laten zien wat de voordelen zijn.
Nieuwe mogelijkheden moeten eenvoudig uitgelegd worden en vooral in de beginfase zal veel support geboden moeten worden. Het is daarbij zaak om kleine problemen direct op te lossen, maar vooral om vragen te
beantwoorden. In sommige gevallen zal de nieuwe oplossing in andere manieren van werken resulteren,
waarvoor nieuw beleid nodig is of een andere manier van aansturing vanuit het management.
De belangrijkste succesfactor voor een nieuwe oplossing is om gebruikers nut en noodzaak in te laten zien.
Dat gaat sneller als ze zelf voordeel kunnen halen uit de geboden flexibiliteit. Bijvoorbeeld als ze, dankzij de
vlekkeloze doorschakeling van kantoortelefoon naar hun mobiel, meer thuis kunnen werken.
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Tot slot
Tele2 biedt u verschillende mogelijkheden om uw vaste en mobiele telefonie eenvoudig aan elkaar te koppelen. Welke oplossing het beste bij uw bedrijf past, hangt af van uw situatie en uw behoeften.

Deze whitepaper wordt u aangeboden door Tele2
Tele2 is opgericht in 1996 en heeft roots in Zweden. Het bedrijf heeft op dit moment 14 miljoen klanten
in 9 landen. Tele2 is uitgegroeid tot de tweede speler op het gebied van vaste telefonie en datadiensten en
verbindt heel zakelijk Nederland: van een pinautomaat op de hoek tot de telefoon van onze premier. Het
zit in ons DNA om monopolies en ouderwetse business modellen uit te dagen en om de bestaande regels
te veranderen, zodat we de voordelen daarvan kunnen delen met onze klanten. Vele gemeenten, provincies,
ministeries, banken, scholen en ziekenhuizen, maar ook uw bakker op de hoek, de vuilnisophaalservice en
nationale omroepen vertrouwen dagelijks op de diensten of netwerken van Tele2.
In Nederland beschikt Tele2 over een eigen landelijk dekkend glasvezelnetwerk en een state-of-art mobiel
4G netwerk, de funderingen van onze vaste en mobiele spraak- en datadiensten in de zakelijke markt.
De afgelopen jaren hebben we ons portfolio verder gecomplementeerd met zakelijk mobiel 4G, oplossingen
voor de integratie van vaste en mobiele telefonie, Unified Communications en Machine-to-Machine. Anno
2016 maken 1,1 miljoen klanten in Nederland gebruik van onze dienstverlening.
Inspelen op de vraag van de klant is een van onze sterkste punten. Wij vinden dat telecommunicatie onnodig
ingewikkeld en duur is geworden en geloven dat dit anders kan. Dat communicatieoplossingen gemakkelijk,
eenvoudig en schaalbaar moeten zijn in te passen in iedere organisatie, zonder concessies te doen aan
kwaliteit. Wij gaan altijd verder voor onze klanten. Met onze dienstverlening bieden we hen een wereld aan
communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden. Slimmer en voor minder.
Voor meer informatie kijk op onze website of neem direct contact met ons op via het formulier
of door te bellen met 0800 - 1242.
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