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Voorwoord
Het tempo van veranderingen in de wereld gaat steeds sneller. Bedrijven

computer op de werkplek samen tot één enkel systeem, met één berichten-

moeten in staat zijn om adequaat in te spelen op die veranderingen. In deze

box. Dit betekent dat uw medewerkers meer ruimte hebben om te netwerken

dynamische markt is niet te voorzien wat gaat komen, maar organisaties

met leveranciers, partners, collega’s en klanten. Het is niet erg als ze niet

kunnen zich wel optimaal voorbereiden op onverwachte veranderingen.

achter hun bureau zitten. Wanneer medewerkers altijd verbonden en altijd

Met behulp van de juiste technologie zijn ze in staat om snel en flexibel in te

bereikbaar zijn, zijn ze niet gebonden aan de grenzen van het kantoor. In

spelen op kansen die zich voordoen. Een Ready Business beheerst het

praktijk wordt UC veel gebruikt voor het delen van bestanden onderweg,

samenspel van diverse cruciale factoren: cultuur, management, leiderschap

samenwerken aan projecten en deelnemen aan video chats.

en de juiste technologie.
Dit is waar het bij een Ready Business om gaat: betere communicatie met
Dit eBook staat vol inspirerende ideeën om communicatie effectiever

klanten, een open houding naar mensen en andere organisaties, en optimale

te laten verlopen

inzet van technologie.

Een baanbrekende technologie die steeds meer organisaties omarmen is
Unified Communications (UC). Dit is het samenvoegen van alle bedrijfscom-

Wij wensen u met dit eBook veel inspiratie, en hopen dat ook u als

municatie om het leven voor u en uw medewerkers makkelijker te maken.

Ready Business uw voordeel kunt doen met grenzeloze mogelijkheden

UC-diensten voegen in uw bedrijf de vaste lijnen, de mobiele telefoons en de

die moderne technologie biedt.
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Fast Fact
Unified Communications
Samenwerking, productiviteit en Unified Communications zijn in het
onderwijs de drie belangrijkste mobiele toepassingen die voor de
komende twaalf maanden op de agenda staan.
De invoering van Unified Communications (UC) in het onderwijs is momenteel bescheiden: 49% van de
medewerkers gebruikt UC op laptops, 45% op smartphones en 35% op tablets. Maar bijna een derde van
de onderwijsinstellingen is van plan om UC te gaan aanbieden op mobiele apparaten (smartphones,
laptops en tablets) binnen de komende twaalf maanden.

De drie belangrijkste redenen om UC te gaan gebruiken op mobiele toestellen zijn: delen van bestanden
onderweg, samenwerken aan projecten en deelnemen aan video chats. UC is vooral belangrijk voor sales
en klantenservice in de sector onderwijs. Bron: Strategy Analytics - The State of Business Mobility in Education/Public Sector,
April 2015

Waarom Vodafone?
In het onderwijs biedt mobiele connectiviteit de kans om onderwijs geven en leren op nieuwe manieren
in te richten. Vodafone stimuleert actief het gebruik van mobiele technologie, waarmee samenwerking
op afstand tussen leraren mogelijk is en de betrokkenheid van de student toeneemt.
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Unified Communications
Drie manieren om de concurrentie voor te blijven
1. Mis nooit meer een kans
Voor groeiende 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 cloud uitkomst kan bieden.

Op cloud gebaseerde unified communications 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. Alle potentiële leads
worden te woord gestaan, wat de organisatie een stabiele en betrouwbare uitstraling geeft.

2. Schaal op wanneer dat nodig is
Het is niet eenvoudig om flexibel te reageren op de ups en downs van zaken doen. Maar juist het
vermogen om operaties snel op- of af te schalen, zonder een significante verhoging van de overhead, is precies wat groei stimuleert. Bijvoorbeeld wanneer het nodig is om het aantal gebruikers
van bepaalde systemen snel te wijzigen.
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Een fabrikant van zwemkleding bijvoorbeeld heeft te maken met sterk seizoensgebonden fluctuaties. In de aanloop naar de warme zomermaanden zal het volume aan orders hoog zijn, waar de
middelen op afgestemd moeten zijn. Maar als de temperatuur weer daalt zal niet dezelfde hoeveelheid productiemiddelen nodig zijn. In dat geval kan een vaste infrastructuur een financiële last
worden.

In toenemende mate organiseren dergelijke bedrijven hun samenwerking in de cloud. Cloudgebaseerde applicaties hebben zich bewezen als waardevolle hulpmiddelen om snel op te schalen
zonder dure wijzigingen aan te brengen in bestaande IT-systemen. Dus wanneer de verkoop een
piek beleeft kan het bedrijf zich richten op het vervullen van de orders, zonder het gevaar voor
overbelasting van het systeem.
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3. Benut de potentie van uw medewerkers optimaal
Dit alles betekent dat uw 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.

Bedrijven die erin slagen hun medewerkers plaats- en tijdsonafhankelijk te laten werken zien al snel
dat ze meer bureaus dan medewerkers in hun kantoor hebben. Door gebruik te maken van cloud-gebaseerde unified communications worden de mobiele toestellen van medewerkers endpoints. Dit betekent dat onnodige vaste lijnen weg kunnen, wat de kosten van telefonie verlaagt.

Hoe u uw IT ook inzet, cloudgebaseerde communicatie en –diensten geven bedrijven
schaalbaarheid, wenbaarheid en groei, nu en in de toekomst.
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Vodafone One Net heeft
de toekomst
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. is een bekende naam in de
wereld van de restauratie en renovatie. Het bedrijf realiseerde
diverse aansprekende projecten, zoals de restauratie van het
Spoorwegmuseum en Paushuize in Utrecht, de Westergasfabriek
in Amsterdam, Slot Zeist, het NS Station van Groningen en het
natuursteenwerk van de St.-Jan in Den Bosch. De renovatie van
het eigen hoofdkantoor in Utrecht greep Jurriëns meteen aan om
de bedrijfstelefonie van de totale organisatie te moderniseren.
Zo werd Jurriëns de eerste gebruiker van Vodafone One Net in
Nederland en draaien nu alle vaste telefoons op acht locaties en
circa 180 mobiele telefoons op één infrastructuur.
Naast een aantal kantoren verspreid door het land, beschikt Jurriëns over een eigen steenhouwerij
en timmerfabriek. Twee ambachten die tegenwoordig zeldzaam zijn en die Jurriëns een gewilde
partij maken voor de renovatie van monumenten. “Dat is een belangrijk deel van ons werk”, aldus
Peter Paul van den Heuvel, binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de IT. “Maar we doen ook veel
andere projecten in de utiliteitsbouw.” Het eigen hoofdkantoor is bijvoorbeeld beslist geen monu-
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ment, maar moest wel onder handen worden genomen. “We hadden de helft van het oppervlak van
2000 m2 verhuurd, maar zowel onze huurder als wij groeiden uit onze jas. Een deel van onze medewerkers hadden we al tijdelijk moeten onderbrengen in keten rondom het hoofdkantoor. Inmiddels
is onze huurder vertrokken en kunnen wij het hele pand betrekken.”

De renovatie aan de hoofdhuisvesting was een uitgelezen moment om ook nog eens goed naar de
telefonie in het hele bedrijf te kijken. Van den Heuvel: “De centrale op het hoofdkantoor was elf jaar
oud en kon niet meer uitgebreid worden, terwijl wij wel bleven doorgroeien. Ik durfde hem
bovendien niet meer te verhuizen. De nood in Utrecht was dus hoog. Maar ook op alle andere
locaties werkten we met verouderde centrales; deze waren allemaal aan vervanging toe.”

Pilot
Van den Heuvel besloot alle vestigingen in één keer aan te pakken en werkte verschillende scenario’s uit, waaronder VoIP-oplossingen. “Net toen ik op het punt stond om knopen door te hakken, nam
Vodafone contact op om over hun nieuwe hosted telefonie dienst One Net te praten, die op dat
moment nog geïntroduceerd moest worden. Vodafone zocht partijen die bereid waren samen met
hen een pilot te draaien. Ik was meteen enthousiast:een centraal aangeboden telefoniesysteem
waarin vaste en mobiele telefonie geïntegreerd zijn in een gehoste telefonie-omgeving. De techniek en het onderhoud konden we uitbesteden aan mensen van Vodafone die daar verstand van
hebben. Dat past ook in onze visie om zeer specifieke kennis niet in huis te halen en dus uit te
besteden. One Net is een frisse dienst, dit is de toekomst.”
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Wennen
De opdracht voor One Net werd in december 2011 aan Vodafone verstrekt. Om One Net te
kunnen invoeren, was eerder in 2011 het wide area network (WAN) van Jurriëns alvast in z’n
geheel gemigreerd naar Vodafone. Alle vaste verbindingen gingen in die operatie over van KPN
naar de managed IP-VPN-omgeving van Vodafone. Ook de mobiele bedrijfstelefoons werden
hieraan gekoppeld. Dat zijn er zo’n 180, allemaal van medewerkers die veel onderweg of op
locatie zijn, zoals projectleiders, uitvoerders en timmerlieden. Zij belden al via het Vodafone-netwerk. De overgang verliep relatief soepel, vindt Van den Heuvel. “Al moesten vooral de telefonistes wel wennen aan de nieuwe centrale. Het toestel werkte iets anders en ook de functionaliteit
van het doorverbinden verschilde ten opzichte van klassieke centrales, zoals in de volgorde
waarin gesprekken worden afgehandeld. Deze problemen waren van tijdelijke aard; Vodafone
heeft een aantal trainingssessies gegeven en inmiddels heeft iedereen het onder de knie.”
Kostenreductie
Van den Heuvel staat achter zijn keuze. “Als je zo’n grote overstap maakt, kun je altijd kinderziektes verwachten, zeker met een nieuwe dienst. Er worden altijd wel fouten en verkeerde inschattingen gemaakt. Dat was in dit geval niet anders. Maar Vodafone heeft een open cultuur, is een
flexibele organisatie en de helpdesk is altijd bereikbaar om je meteen bij te staan. Het grote
voordeel vind ik dat we nu uniformiteit en eenduidigheid hebben. Niet meer tien verschillende
centrales, maar één gestandaardiseerd systeem dat ook centraal wordt beheerd. De investeringen vielen mee en uiteindelijk levert dit systeem een kostenreductie op dankzij de combinatie
van vast, mobiel en intern bellen.”
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De uitdaging
Bij de renovatie van het eigen hoofdkantoor in Utrecht de bedrijfstelefonie
van de totale organisatie moderniseren.

De oplossing
Vodafone One Net, waarmee in Nederland alle vaste telefoons op acht locaties en
circa 180 mobiele telefoons op één infrastructuur werken.

Het resultaat
Uniformiteit en eenduidigheid in de communicatie. Niet meer tien verschillende centrales,
maar één gestandaardiseerd systeem dat centraal wordt beheerd. Het systeem levert een
kostenreductie op dankzij de combinatie van vast, mobiel en intern bellen.

De organisatie
Aannemingsbedrijf H.J. Jurriëns B.V. is een specialist op het gebied van restauratie en
renovatie. Het bedrijf realiseerde diverse aansprekende projecten, zoals de restauratie
van het Spoorwegmuseum en Paushuize in Utrecht, de Westergasfabriek in Amsterdam,
Slot Zeist, het NS Station van Groningen en het natuursteenwerk van de St.-Jan in Den Bosch.
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Unified Communications
Ready Business FAQ Card
Wat is het?
Unified Communications (UC) is het samenvoegen van alle bedrijfscommunicatie om het leven
voor u en uw medewerkers makkelijker te maken en de productiviteit te verbeteren.

Eenvoudig gezegd: UC-diensten voegen in uw bedrijf de vaste lijnen, de mobiele telefoons en
de computer op de werkplek samen tot één enkel systeem, met één berichtenbox.

Waarom is het voor mij interessant?
In één woord: gemak. Wanneer iemand uw vaste lijn belt wanneer u buiten het kantoor bent,
kunt u het gesprek aannemen op uw mobiele telefoon. Zo kunt u op ieder gewenst moment
bereikbaar zijn voor collega’s en klanten. U kunt conference calls opzetten met uw klanten, om
de communicatie met uw klanten te verbeteren.

Bovendien kunt u gebruik maken van een aantal slimme functies, zoals unified messaging.
Dit betekent dat uw medewerkers al hun boodschappen -inclusief email, voicemail en instant
messaging- in één berichtenbox kunnen beheren, op iedere plek.
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Wat betekent het voor mijn bedrijf?
Met Unified Communications kunt u voorop lopen:

M uw medewerkers meer productief en beter bereikbaar. Zorg dat ze kunnen werken
Maak
w en wanneer dit nodig is, terwijl u altijd met ze in contact staat.
waar

V
Verlaag
de kosten van communicatie en infrastructuur. Bij de juiste leverancier kunt u de
k
kosten
omlaag brengen omdat bellen tussen de vaste en mobiele toestellen gratis is.

V
Vereenvoudig
het beheer van uw communicatie. Met één leverancier voor zowel vaste
a mobiele telefonie heeft u te maken met één contract, éen rekening en één maandeals
lijks bedrag. U hoeft zich geen zorgen meer te maken met onderhoud, en kunt zich
daarom richten op uw kerntaken.

Makkelijk
uitbreiden. Met een op cloud gebaseerde UC-dienst kunt u snel nieuwe
M
functionaliteiten
toevoegen, al naar gelang de behoefte van uw bedrijf.
fu

Werk
W flexibeler. Uw teams zijn in staat om beter samen te werken, en kunnen meer
aandacht
geven aan uw klanten en relaties, waar ze zich ook bevinden: op kantoor,
a
onderweg of werken vanuit huis.
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Vodafone
Power to you

Tot slot
Breedband in Bedrijf is Vodafone Connectivity Partner en kan u alles
vertellen over de zakelijke communicatieoplossingen van Vodafone.
Bel (085) 485 93 83 of ga naar www.breedbandinbedrijf.nl
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