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1. Zetacom Voice - Private Cloud
Zetacom Voice is een redundante communicatievoorziening vanuit de cloud. 

Zetacom bouwt deze dienst rondom de technologie van fabrikant Mitel. Mitel is 

een innovatief Canadese fabrikant en heeft een marktleidende rol in een groot 

deel van de wereld, waaronder Europa. Mitel is al 45 jaar een leider in de markt en 

ondersteunt daarmee organisaties bij het leggen van verbindingen, samenwerken 

en het bedienen van hun klanten. 70 miljoen gebruikers in meer dan 100 landen 

vertrouwen op Mitel. 

Mitel op de kaart:
• Nummer 1 in Private Cloud wereldwijd 
• Hoogste UC-marktaandeel in Europa 
• Eén na hoogste UCaaS-marktaandeel wereldwijd 
• Vier keer Gartner Magic Quadrant Leader voor Unified Communications

Met Zetacom Voice beschikt u over een Private Cloud. Dit betekent dat Zetacom de 

componenten alléén voor uw organisatie inricht. U deelt niets met andere Zetacom 

cloud klanten. Dit verhoogt veiligheid en maakt het u makkelijker om aan AVG 

vereisten te voldoen. Ook biedt het Zetacom de mogelijkheid om u van maatwerk te 

voorzien.
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Vanuit één vast maandelijks abonnement krijgt uw organisatie de beschikking over 

Zetacom Voice Private Cloud. De prijs hiervan is afhankelijk van de componenten die u 

in uw Zetacom Voice Private Cloud voor uw gebruikers beschikbaar wenst te stellen. Met 

individuele abonnementen (zie hoofdstuk 3) hebben gebruikers vervolgens toegang tot 

de functies van deze componenten. 

We onderscheiden de volgende componenten in de Zetacom Voice Private Cloud:

CLOUD COMPONENT OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE

MIVOICE BUSINESS •  Telefoniefunctionaliteit incl. vast/mobiel

MICOLLAB •  Unified communicatie op desktop en smartphone 

•  Unified messaging (voicemail incl. voicemail naar email)

•  Secure Chat

•  Presence

•  Audio en video conferentie

MICONTACT CENTER •   Multimediaal Contact Center Spraak, email, chat,  
social media zoals WhatsApp en FB messenger

•  Uitgebreide real time en historische rapportage

•  Interactive Voice Response

•  Spraakopname (Call recording)

•  Koppeling met applicaties van derden (bijv. CRM)

ZETACOM VOICE 
ASSISTANT

•   Kunstmatige intelligentie (artificial Intelligence) 
toevoeging op Contact Center

MIVOICE BORDER 
GATEWAY

•   Afschermen van cloud omgeving naar openbare 
netlijnen/mobiele provider (proxy services)

•   Biedt een gebruiker veilig toegang via internet.  
Deze MBG functie draagt de naam Telewerker

•   Veilige routering van gesprekken naar  
gespreksopname (call recording)

TEM •   Verkeer- en kostenrapportage over telefonie- 
gebruikers (non contact center)
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1.1 Schema Zetacom Voice Private Cloud

Schematisch gezien ziet uw Zetacom Voice Private Cloud er als volgt uit.

•  TEM
•  Zetacom Voice Assistant
•  MiVoice Business
•  MiCollab
•  MiContact Center

MiVoice Border 
Gateway

•  Redundantie services

Smartphone Draadloos toestel Vast toestel PC, laptop/tablet

Openbare telefonie
vast & mobiel

Internet of MPLS

Zetacom Private Cloud gebruikers

Zetacom Vast
Zetacom is onafhankelijk provider en levert (redundante) SIP Trunks en/of 

dataverbindingen van zowel T-Mobile, KPN als Vodafone. Deze dienst draagt de 

naam “Zetacom Vast”. Mocht u echter de wens hebben voor een provider naar 

eigen keuze, dan is dat mogelijk. In dat geval zorgt Zetacom voor de portering van 

die netlijnen naar uw Zetacom Voice Private Cloud.

Zetacom Mobiel
Zetacom is onafhankelijk provider en kan mobiele abonnementen aanbieden van 

zowel T-Mobile, KPN als Vodafone. Deze dienst draagt de naam “Zetacom Mobiel”. 

Mocht u echter de wens hebben voor een provider naar eigen keuze, dan is dat 

mogelijk. Indien de integratie van de vaste en de mobiele telefonie gewenst is, dan 

wordt dit vanuit de Private Cloud omgeving gefaciliteerd. 
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2. Diensten abonnementen
2.1 Service en beheer (SLA)

U heeft 24/7 toegang tot onze serviceorganisatie, zowel telefonisch, per email als 

via uw eigen webportal. Zetacom bewaakt uw Zetacom Voice actief vanuit haar 

Network Operation Center.Incidenten worden onmiddellijk voor u opgelost. De 

kenmerken van onze service vindt u terug in onze Zetacom Voice - Service Level 

Agreement (SLA).U betaalt hiervoor een vast bedrag per gebruiker per maand als 

SLA abonnement.

2.2 Gebruikersbeheer
U heeft webbased toegang tot uw persoonlijke webportal en geeft ook toegang 

tot het gebruikersbeheer van uw Zetacom Voice omgeving. Denk hierbij aan 

toestelinstellingen, verhuizingen, aanpassen van namen, groepsinstellingen 

enzovoort.Dit gebruikersbeheer van de Zetacom Voice omgeving is eenvoudig door 

uw eigen medewerkers uit te voeren. U kunt het echter ook volledig aan Zetacom 

uitbesteden.U betaalt dan hiervoor een vast bedrag per gebruiker per maand als 

uitbreiding op uw SLA abonnement.

2.3 Adoptie as a Service (AaaS)
Zetacom heeft een eigen training center en verzorgt in eigen beheer trainingen voor 

gebruikers en beheerders. Er zijn diverse trainingsvormen mogelijk. Denk hierbij aan 

gebruikershandleidingen, klassikaal trainen, inlooptrainingen, hands-on, e-learning 

enzovoort.De trainingen zijn als losse diensten af te nemen.

Het is ook mogelijk om gedurende de looptijd van uw Zetacom Voice dienst álle door 

u benodigde trainingen onder te brengen als dienst: Adoptie as a Service.

Samen met ons trainingscenter bepaalt u bij aanvang van de dienst welke training 

samenstelling voor u het meest geschikt is. 

Daarna kunt u gedurende de looptijd van Zetacom Voice bijvoorbeeld 
opfriscursussen of trainingen voor nieuwe medewerkers vanuit de AaaS 
dienst afnemen.U betaalt hiervoor een vast bedrag per gebruiker per maand.
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3. Gebruikers-abonnementen
Zetacom Voice zorgt ervoor dat al uw medewerkers, overal en altijd de beschikking 

hebben over uitgebreide telefoniefaciliteiten. De functionaliteiten variëren van basis 

telefoniebereikbaarheid tot uitgebreide contact center voorzieningen en koppeling 

met mobiele telefonie. 

Tevens biedt Zetacom Voice uitgebreide Unified Communications. Denk hierbij aan 

de uitwisseling van aanwezigheidsinformatie, beveiligde chat, click to dial, agenda-

integratie, geavanceerde voicemail, videoconferencing enzovoort. Uw medewerkers 

krijgen de beschikking over die faciliteiten vanuit een samenstelling in de diverse 

abonnementen die voor die functies beschikbaar zijn. 

In onderstaande schema vindt u een overzicht van de onderdelen die in de 
gebruikersabonnementen zijn opgenomen. De gele onderdelen zijn add-on 
abonnementen.

Standard IPT Entry UCC Standard UCC Premium UCCBasic IPT

Add on MiVoice 
Business Console

Audio, Web & Video conferentie

Mobile Cliënt incl. 
softphone  

óf PC softphone

Mobile Cliënt incl.
softphone

PC Softphone

Basis Unified Communicatie webbased Volledige Unified Communicatie cliënt (desktop & webbased) 

Voicemail Voicemail Unified Messaging

Spraakvoorziening  
1 apparaat maximaal

Spraakvoorziening  
4 apparaten maximaal

Telewerker Add on Telewerker Add on Telewerker Add on 1x Telewerker 3x Telewerker

MiCollab- Unified Communicatie services

 MiVoice Business - Telefonie services

MiVoice Border Gateway- Telewerker services

TEM - Verkeers- en kostenrapportage
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3.1 Overzicht gebruikersabonnementen

NAAM TOELICHTING

GEBRUIKERS-ABONNEMENTEN SPRAAK EN UNIFIED COMMUNICATIE

BASIC IPT Abonnement voor een gebruiker met één toestel.
Dit is tevens het basisabonnement voor Contact Center 
agent en Telefoniste bedienpost.

STANDARD IPT Abonnement voor een gebruiker met één toestel en 
gebruik van voicemail.

ENTRY UCC Abonnement voor een gebruiker met meerdere toestellen 
en Unified Communicatie op de werkplek.

STANDARD UCC Abonnement voor een gebruiker met meerdere toestellen, 
Unified Communicatie op de werkplek en vast /mobiel 
integratie inclusief Mobiele App. Inclusief Telewerker voor 
veilige toegang van 1 toestel via internet.

PREMIUM UCC Abonnement voor een veeleisende gebruiker met 
meerdere toestellen, Unified Communicatie en intensieve 
team-samenwerking. Inclusief Telewerker voor veilige 
toegang van 3 toestellen via internet.

ADD ON (OPTIONELE) ABONNEMENTEN

TELEWERKER Veilige toegang via internet tot de Private Cloud voor een 
apparaat binnen een gebruikersabonnement.
In Standard UCC is 1 Telewerker abonnement 
opgenomen. In Premium UCC zijn 3 Telewerker 
abonnementen opgenomen.

MIVOICE BUSINESS 
CONSOLE

Bedienpostsoftware. Wordt door Zetacom voor u 
geïnstalleerd op een standaard Windows PC.  
Deze PC is optioneel door Zetacom leverbaar.
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FUNCTIE BASIC  
IPT

STANDARD
IPT

ENTRY
UCC

STANDARD
UCC

PREMIUM
UCC

SPRAAK DIENSTEN

Telefonie 500+ functies     

1 persoonlijk nummer     

Aantal apparaten op persoonlijk nr. 1 1 4 4 4

BERICHTEN

Voicemail -    

Voicemail naar email -    

Unified messaging - -   

UNIFIED COMMUNICATIE

Web cliënt     

Desktop (Windows/MAC) - -   

Intern telefoonboek     

Besturing vast toestel     

Secure Chat     

Bezetsignalering - -   

Uitgebreide status (presence) - -   

Outlook agenda integratie - -   

Voicemail afhandeling -    

Softphone voor PC óf Mobile client - - 0 1 2

Conferentie & samenwerking - - -  

Audio, video en schermdelen - - -  

MiTeam team samenwerking - - - - 0

MOBIELE VOORZIENINGEN

Mobile client (MiCollab App) - - -  

Gesprek wisselen tussen toestellen - - -  

Veilig toegang via internet (Telewerker) 0 0 0 1 apparaat 3 apparaten

3.2 Functieoverzicht gebruikers-abonnementen

 = INBEGREPEN  0 =OPTIONEEL
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4. MiVoice Business Console
De MiVoice Business Console PC bedienpost bestaat uit software, te installeren 

op een standaard werkplek PC met Windows besturingssysteem (fat cliënt, geen 

Citrix). De software kan kosteloos op meerdere PC’s worden geïnstalleerd. Om te 

gebruiken is een abonnement op de MiVoice Business telefonieserver vereist.  

Dit abonnement is gebaseerd op gelijktijdig gebruik (concurrent use).

Zo kunnen meerdere PC werkplekken zijn ingericht om als bedienpost te fungeren, 

waarbij alleen MiVoice Business console abonnementen vereist zijn voor het aantal 

gelijktijdig gebruikte werkplekken. De MiVoice Business Console PC bedienpost 

voldoet ruim aan alle functievereisten die relevant zijn voor een telefonistentoestel.

Spraakverbindingen worden tot stand gebracht via de PC. Dit betekent dat er op 

de PC een USB audioapparaat zoals een USB hoorn of een USB (draadloze) 

headset aangesloten dient te worden. Tevens dient de PC te beschikken over 

een geluidskaart om geluiden op luidsprekers te kunnen afspelen. Alle functies 

zijn vanuit muis en PC-toetsenbord te benaderen. Toetsenbord sjablonen worden 

meegeleverd waarmee aangegeven is welke functie onder welke toets benaderbaar 

is. Extra sjablonen zijn los te bestellen.

FUNCTIE

Inkomende spraakoproepen 

Meerdere talen, waaronder Nederlands 

Duidelijke schermindeling: opdrachtenbalk vrij in te delen 
door gebruiker zelf 

Duidelijk statusbalk onderin scherm, status iconen met 
kleurindicatie 

Bezetlampen veld, tot aan 5.000 toestellen in de telefonie 
omgeving te bekijken 

Overzicht van alle inkomende gesprekken 

Functie voor rechtstreekse toestelselectie 

Een zeer intuïtieve gebruikersinterface met gespreksstatus 

Eenvoudige bewerkingen kunnen worden uitgevoerd via 
aanwijzen en klikken 

Aanbieden van aanvullende informatie 

Elektronische memo’s voor het maken van notities 

Elektronisch bulletinboard voor het weergeven van 
berichten voor alle telefonisten 

Antwoordprioriteit voor gesprekken 

Drempelwaarde voor wachtende gesprekken 
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5. Contact center
Het realiseren van een uitzonderlijke klantervaring is het uitgangspunt voor de 

meeste bedrijven. Met MiCloud Contact Center Business kunt u uw klantinteracties 

effectiever beheren zonder de complexiteit van het beheren van een traditioneel 

contactcenter. Wij minimaliseren de complexiteit en kosten door middel van 

geavanceerde cloud technologie, zodat u zich kunt concentreren op het 

maximaliseren van uw core business en klanttevredenheid.

In het hedendaagse digitale tijdperk is de definitie van klantervaring veranderd. 

Verwachtingen zijn hoger dan ze ooit zijn geweest. Klanten zijn niet langer 

tevreden met de negen-tot-vijf-mentaliteit. Ze verwachten elk moment, dag of nacht 

verbinding te kunnen maken. Daarnaast de vrijheid om te kiezen via welke kanalen 

ze communiceren. En de wens om direct antwoord te krijgen via naadloze digitale 

interacties. Met een cloud gebaseerd contactcenter kan dit.

5.1 Agent-abonnementen en functies

NAAM TOELICHTING

AGENT LICENTIES

Contact Center agent Voor functies zie onderstaande tabel

Multi Media agent Voor functies zie onderstaande tabel

ADD ON (OPTIONELE) LICENTIES

Call Recording gebruiker Gesprekken van agenten kunnen worden opgenomen met professionele 
gespreksopname (Call Recording). GDPR compliant.
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FUNCTIE VOICE AGENT MULTI MEDIA 

RAPPORTAGE

Inkomende spraakoproepen  0

Inkomende multimedia 0 

Wachtrij afhandeling  

Skill based routing  -

Wachtrijen met meerdere media samengevoegd - 

Afhandeling meerdere media vanuit desktop - 

Agent / beller status en beheer vanaf desktop  

Supervisor functies  

Agent forecasting  

Rapportage op maat  -

Real time rapportage op scherm en wall board  

Supervisor meeluisteren en inmengen in gesprek  

Desktop client  

Web client  

COMPONENTEN INBEGREPEN VOOR MIVOICE BUSINESS TELEFONIESERVER

ACD agent op MiVoice Business (Basic IPT licentie apart benodigd)  -

COMPONENTEN INBEGREPEN VOOR MICOLLAB UNIFIED COMMUNICATIESERVER

MiCollab Webbased Client  -

MiCollab Client (Windows, Mac)  -

MiCollab Mobile Client  -

MiCollab Softphone  -

CRM integratie  -

Integratie met SFDC Advanced  -

COMPONENTEN INBEGREPEN VOOR MIVOICE BORDER GATEWAY (MBG)

Telewerker toegang  -

Secure Recording Connector (nodig voor gespreksopname)  -

Call Recording 0 -

 = INBEGREPEN  0 =OPTIONEEL
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5.2 Voice response abonnementen

Met de afname van Contact Center Agent abonnementen is systeem-breed de voice 

response functie “Messaging & Routing” (M&R) direct beschikbaar. Hiervoor is geen 

extra abonnement vereist. De functionaliteiten van M&R zijn uit te breiden door de 

afname van IVR abonnementen. 

5.3 Functieoverzicht M&R / IVR

NAAM TOELICHTING

ADD ON (OPTIONELE) LICENTIES

IVR Poort Vervanging/uitbreiding van de standaard “Messaging & Routing” functies. Voor 
functieverschillen zie onderstaande tabel.

Call Recording gebruiker Gesprekken van agenten kunnen worden opgenomen met professionele 
gespreksopname (Call Recording). GDPR compliant.

MESSAGING & ROUTING (M&R)  / INTERACTIEVE VOICE RESPONSE M&R IVR

Keuzemenu  

Roostergestuurde routering  

Statische wachtrijmeldingen  

Dynamische wachtrijmelding (aantal wachtenden, wachttijd)  

Terugbelverzoeken (call back) - 

Database koppeling - 

Data invoer vanuit toonkeuzes van beller - 

 = INBEGREPEN  0 =OPTIONEEL
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6. Zetacom Voice Assistant

Met een abonnement “Zetacom Voice Assistant” wordt kunstmatige intelligentie 

(artificial intelligence) toegevoegd aan uw contact center omgeving. Zetacom Voice 

Assistant is een virtuele assistent die uw contact center medewerkers helpt de 

‘bezoekers’ een positieve contact ervaring te geven met uw organisatie.  

Hoe werkt dit? 
Zodra iemand contact met uw bedrijf zoekt, zal de virtuele assistent hier direct op 

reageren waardoor uw ‘bezoeker’ direct weet dat er ‘iemand aan de andere kant zit’. 

Indien de virtuele assistent gekoppeld is met uw systemen, zoals een kennisbank, 

kan deze trachten de vraag zelf te beantwoorden. Daarnaast maakt de virtuele 

assistent een inschatting van de kans om succesvol het contact te leggen met een 

van uw contact center medewerkers. Hiervoor raadpleegt de virtuele assistent het 

contact center op een aantal belangrijke aspecten zoals de te verwachten wachttijd, 

het aantal beschikbare agenten en het aantal wachtenden. 

Zodra blijkt dat de ‘bezoeker’ een grote kans maakt met een van uw medewerkers 

in contact te komen, overhandigt de virtuele assistent deze chat aan het contact 

center. Daarbij blijft de virtuele assistent “meekijken” om hier later lering uit te 

trekken.  

Indien uw contact center momenteel toch iets te druk bezet blijkt geeft de virtuele 

assistent alternatieven aan de bezoeker. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om een 

bericht achter te laten die  uw medewerkers op een geschikt tijdstip behandelen.

 

De virtuele assistent wordt, naarmate er vaker dezelfde informatie wordt gegeven, 

ook steeds slimmer. Het is daarbij denkbaar dat de virtuele assistent uiteindelijk 

automatisch informatie weet te geven, zonder tussenkomst van een “live” contact 

center medewerker. 

NAAM TOELICHTING

ZetacomVoice Assistant - Basis p/mnd Uitbreiding op Contact Center met kunstmatige intelligentie

E-mail

Facebook Messenger Whatsapp

Telefoon Webchat

Zetacom 
Voice Assistant

MiVoice 
Contact Center

Contact Center
werkplek

Gegevens 
bestanden
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Met de afname van TEM abonnementen beschikt u over uitgebreide verkeers- en 

kostenrapportage over het telefoniegebruik van de gebruikersabonnementen 

binnen uw Private Cloud. Dit is gebaseerd op de krachtige rapportagesoftware 

“Ringmaster” van fabrikant Soft-ex. Alle beschikbare rapportages zijn in te plannen 

om automatisch verstuurd te worden via email op vaste tijden (dagelijks, wekelijks, 

maandelijks). Rapportages zijn beschikbaar in Excel en PDF formaat.

Deze functie is niet bedoeld voor rapportage over contact center onderdelen. 

De contact center rapportage is al inbegrepen bij de Contact Center agent 

abonnementen. Zie hoofdstuk 5.

NAAM TOELICHTING

Zetacom Voice - TEM - Extra (p/mnd) Verkeers- en kostenrapportage

7. Telecom Expense Management (TEM)
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Kennis is onze voorsprong, 
service onze kracht.

Kijk voor meer informatie  
op zetacom.nl

NetwerkenTelefonie Zorgsystemen

Wilt u meer weten over Zetacom Voice - Mitel? 
Neem dan contact op met Zetacom of met  
uw accountmanager.

Dutch Innovation Factory 
Hoofdkantoor
Bleiswijkseweg 37

2712 PB Zoetermeer

Postbus 133 

2700 AC Zoetermeer

Informatie: 088 938 2200

Service: 088 938 2211S

Kantoor Arnhem
Bakenhofweg 30

6833 HD Arnhem

Informatie: 026 324 5200

Service: 088 938 2211

Kantoor Den Bosch
De Gruyterfabriek - 

gebouw J - 6201 

Veemarktkade 8

5222AE ‘s-Hertogenbosch

Informatie: 088 938 2200

Service: 088 938 2211


