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Hoe kunt u de beloften van cloud telefonie echt benutten?

Veel organisaties maken of overwegen nu de stap naar de cloud, ook
voor hun telefonie. Vaak zijn betere bereikbaarheid en continuïteit of
vervanging van de oude telefooncentrale aanleiding om te kiezen voor
cloud telefonie. Dat kan grote voordelen bieden, maar de cloud alleen
is geen wondermiddel. Er is meer nodig om de mogelijkheden ook
echt te benutten voor uw organisatie. In deze whitepaper leert u snel
hoe u de beloften van de cloud kunt oogsten, ook voor uw telefonie.

De cloud alleen doet geen wonderen

Wordt u ook al een beetje ‘cloud moe’? De cloud wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voor alle
uitdagingen in organisaties. Dat is natuurlijk te mooi om waar te zijn. Wij zijn liever realistisch: de cloud
alleen is geen wondermiddel, maar het kan wel een heel krachtig hulpmiddel zijn. Om het zo in te zetten,
moet u vooral de mogelijkheden die er zijn goed benutten voor uw organisatiebehoeften.Wie dat niet
doet, ‘werkt gewoon in de cloud’. Maar bij die organisaties leeft vaak het gevoel dat het tóch beter of
efficiënter kan. Maar hoe? Dat laten wij u graag zien.

Kosten
Wie cloud telefonie overweegt, kijkt natuurlijk ook naar
de kosten. Soms wordt snel geroepen dat cloud telefonie
‘duurder’ is dan een eigen centrale. Maar dat is vaak appels met peren vergelijken. Als je een eerlijke vergelijking
maakt en daarin alle relevante factoren meeneemt, is het
kostenverschil vaak klein en hoeft cloud telefonie zeker
niet duurder te zijn. Helemaal als de extra voordelen van
cloud telefonie goed passen bij de behoeften van uw
organisatie en gebruikers.
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Cloud telefonie: waarom eigenlijk?
Werken in de cloud behoeft tegenwoordig eigenlijk geen introductie meer. Het is een

Met telefonie uit de
cloud heeft u geen
vaste telefooncentrale
meer nodig. Dat
geeft veel vrijheid en
flexibiliteit.

standaard. Voor cloud telefonie geldt hetzelfde. Maar we leggen het kort nog even
uit. Met telefonie uit de cloud heeft u geen vaste telefooncentrale meer nodig. Dat
geeft veel vrijheid en flexibiliteit. Bijvoorbeeld om medewerkers te laten werken waar
en wanneer zij dat willen.
En u kunt werkplekken eenvoudig op- en afschalen. Zonder grote investeringen,
gewoon met een vast bedrag per gebruiker per maand. En doordat de techniek
erachter wordt verzorgd door uw cloud leverancier kan uw eigen IT-afdeling zich
volledig richten op businessondersteuning van uw eigen gebruikers.

En dan zijn er nog deze voordelen:

Veel handige
functies voor nieuwe
telefonie-oplossingen.

Geen investeringen
in hardware, software
of licenties.

Onbeperkt en
gemakkelijk schaalbaar.
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Minder kosten
voor installatie.

Geen vast contract,
maar betalen per
gebruiker per maand.

Alleen betalen voor
wat u gebruikt.

Gratis
onderling bellen.
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Tot zover de belofte!
Hoe gaat u profiteren?
Tot zover de belangrijkste voordelen in een notendop. Het is een mooie belofte,
maar die wordt niet altijd volledig waargemaakt. Hoe kunt u echt profiteren van de
grootste voordelen? Kijk daarvoor vooral iets verder dan uw werkplek in de cloud.
Met cloud telefonie kunt u veel kanten op. Om de mogelijkheden goed te
benutten voor uw klanten, medewerkers en specifieke uitdagingen telt vooral de
dienstverlening rond de cloud. Want: wie zorgt dat uw medewerkers echt snel
aan de slag kunnen met hun nieuwe telefoon met alle gewenste functies? En hoe
komt u aan nieuwe inzichten om handige oplossingen te creëren voor klanten of
medewerkers? En wie helpt u als het allemaal toch beter of efficiënter kan? Juist
deze zaken maken in de praktijk een groot verschil en komen allemaal voort uit
goede dienstverlening rond de cloud.
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Zo maakt u het verschil!
De snelle technologische ontwikkelingen veranderen organisaties. Dankzij ICT
kunnen mensen in organisaties efficiënter en beter (samen)werken, terwijl de
bereikbaarheid en continuïteit van organisaties verbetert. De afhankelijkheid
van ICT neemt toe en ook daarom wordt goede dienstverlening rond de nieuwe
oplossingen steeds belangrijker.
Bij Zetacom hebben gebruikersadoptie en goede dienstverlening (ook voor eind
gebruikers) altijd een zeer hoge prioriteit gehad. Met de opmars van cloud oplossingen is dat nog verder versterkt. Dat is vooral te merken op vier gebieden. Voor uw
organisatie zijn dat belangrijke aandachtspunten als u kiest voor cloud telefonie.

1 Optimale
gebruikersondersteuning
Uw medewerkers zijn privé vaak al gewend om te werken
met nieuwe technologie. Ze kunnen dan vrijwel direct aan
de slag met nieuwe apparaten en oplossingen die meteen
goed werken. Dat verwachten ze in hun werkomgeving
ook. En terecht. Het verschil tussen zakelijk en privé
gebruik wordt daardoor steeds kleiner. Maar dat kan
alleen met goede support voor uw eindgebruikers.

2 Perfecte ondersteuning van
uw kernprocessen
Nieuwe technologie zoals cloud telefonie moet vooral
uw primaire bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen.
De kennis van uw bedrijfsprocessen én technische
oplossingen zijn daarvoor cruciaal. Zetacom kijkt daarom
niet alleen naar de techniek, maar juist ook naar uw
werkprocessen. Hoe kunnen uw werkprocessen beter
en efficiënter worden en hoe kan de techniek daarbij
helpen? Dat is ons uitgangspunt.

Zo doen wij dat:
Service en beheer voor eindgebruikers heeft bij
Zetacom zeer hoge prioriteit in de dienstverlening. Onze
organisatie is daar de laatste jaren op ingericht. Een
belangrijke stap hierbij was de overname van Creaforti
in 2018. Deze specialist in mobiele telefonie blonk uit in
gebruikersondersteuning en had daarom een zeer hoge
klanttevredenheid. De dienstverlening van Zetacom is
hiermee nog verder versterkt om het verschil te kunnen
maken voor uw eindgebruikers.

Zo doen wij dat:
Zetacom heeft bewust gekozen voor focus op specifieke
branches (gezondheidszorg, retail, overheid en industrie) en
wij zijn voor klanten een vaste partner die hun organisatie en
uitdagingen kent. Dit partnerschap is voor ons een proces
waarbij wij continu bezig zijn om te zorgen voor maximale
tevredenheid van een klant en zijn eindgebruikers. Daarom
blijven we ook na de projectoplevering meedenken en meewerken aan het gebruik en de doorontwikkeling. Zo kunnen
wij advies op maat blijven geven over oplossingen die uw
bedrijfsprocessen het best ondersteunen.
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3 Nieuwe oplossingen door
monitoring en data-analyses

4 Service & beheer
Naast goede support van eindgebruikers telt natuurlijk

Cloud oplossingen zoals cloud telefonie bieden uw

ook de service en het beheer voor uw hele organisatie.

organisatie flexibiliteit en mogelijkheden om nieuwe

Daardoor kunnen uw systemen optimaal blijven

oplossingen te blijven ontwikkelen voor het verbeteren

functioneren. En ontstaat er toch ergens een probleem,

en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Maar hoe

dan moet het natuurlijk direct snel en goed worden

komt u op ideeën voor deze nieuwe oplossingen en

opgelost. Dat vereist een goede en betrouwbare partner

innovaties? Goede en slimme data-analyses worden

die uw organisatie goed kent.

hiervoor steeds belangrijker. Veel organisaties hebben
veel data in huis, maar hoe maak je van al die ruwe data
echt waardevolle informatie?

Zo doen wij dat:
Voor het beheer van ICT-oplossingen kunnen wij als
vaste partner alle beheer verzorgen. Van (cloud) telefonie

Zo doen wij dat:

en netwerken tot beheer van de cloud en bijvoorbeeld

Zetacom helpt klanten met hun doorontwikkeling door

zorgdomotica. Wij hebben daarvoor zelf alle experts in

systemen goed te monitoren en data uit hun systemen

huis. Dat merkt u direct in de praktijk als zij voor u aan

te analyseren. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en

de slag gaan. En wat wij beheren en wat u zelf doet,

creatieve ideeën, waarmee wij organisaties proactief

stemmen wij volledig af op uw behoeften en de mate

kunnen adviseren over waardevolle oplossingen voor

waarin u zaken zelf wilt en kunt beheren. U blijft daarin

hun werkprocessen, klanten en medewerkers. Zo helpen

dus altijd flexibel.

wij u nieuwe keuzes te maken en de mogelijkheden te
benutten die voor u echt van belang zijn.
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Conclusie
De keuze voor cloud telefonie kan organisaties grote voordelen bieden. De cloud
alleen is echter geen ‘wondermiddel’. Om echt te profiteren van de voordelen voor
de behoeften van uw organisatie is meer nodig. Goede dienstverlening rond de
cloud is daarvoor cruciaal. Dat zorgt voor goede adoptie door uw gebruikers en
optimale support voor hen. Met goed advies en data-analyses krijgt u bovendien
de oplossingen die het best passen bij uw organisatie. Daarnaast zijn goede
service & beheer voor de hele organisatie essentieel om de continuïteit en optimale
performance van alle oplossingen te waarborgen.
Organisaties kunnen dit vaak niet allemaal zelf realiseren. Vooral omdat nieuwe
technieken (en hun integratie) steeds complexer worden. En omdat ICT-afdelingen
van organisaties meestal focussen op ondersteuning van kernactiviteiten. Dan
is een vaste partner vereist die u op alle gebieden perfect helpt met optimale
ondersteuning van uw gebruikers en kernprocessen, data-analyses en service &
beheer. Zo kunt u de beloften van cloud telefonie daadwerkelijk benutten!
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Zetacom helpt met
optimale ondersteuning
van uw gebruikers en
kernprocessen, dataanalyses en service
& beheer. Zo kunt u
de beloften van cloud
telefonie daadwerkelijk
benutten!

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
cloud telefonie of de dienstverlening van Zetacom
voor uw organisatie? Neem dan contact op met
Zetacom of met uw accountmanager.
Dutch Innovation Factory

Kantoor Arnhem

Kantoor Den Bosch

Hoofdkantoor

Bakenhofweg 30

De Gruyterfabriek -

Bleiswijkseweg 37

6833 HD Arnhem

gebouw J - 6201

2712 PB Zoetermeer

Informatie: 026 324 5200

Veemarktkade 8

Postbus 133

Service: 088 938 2211

5222AE ‘s-Hertogenbosch

2700 AC Zoetermeer

Informatie: 088 938 2200

Informatie: 088 938 2200

Service: 088 938 2211

Service: 088 938 2211S

Kennis is onze voorsprong,
service onze kracht.
Telefonie

Kijk voor meer informatie
op zetacom.nl
Netwerken

Zorgsystemen

