
Cloud Computing & VoIP 
Telefonie (UC)

Van harte welkom!

Tim Petter - Marketing



Agenda
 Cloud Computing 

 Cloud Computing introductie Marc van den Brandt – Becs IT Services

 Cloud Fundament Elwin Sterk – Interconnect

 Cloud diensten Marc van den Brandt – Becs IT Services

 Case: Private Cloud Mike Gubbels & Joey Timmermans – Salarispoint & Becs IT Services

 Pauze 

 VoIP
 VoIP introductie Joey Timmermans - Becs IT Services

 Coligo workshop Frits Weener - Voiceworks

 Becs Managed VoIP Joey Timmermans – Becs IT Services

 Coligo VoIP demo Frits Weener – Voiceworks



Cloud Computing

Introductie
Marc van den Brandt – Technical Manager



Introductie
Zoektocht naar passende Cloud-oplossing

Betrouwbaarheid

Flexibiliteit

Prijs

Onafhankelijkheid





 ONAFHANKELIJK FAMILIEBEDRIJF
OPGERICHT IN 1995

 TWEE EIGEN DATACENTERS 
(EINDHOVEN & ‘S-HERTOGENBOSCH)

 TOTAALLEVERANCIER
OP HET GEBIED VAN 
INTERNETINFRASTRUCTUUR

 CERTIFICERINGEN
ISO9001, 14001 EN 27001
PCI-DSS & ISAE3000



IaaS Connectivity

Security Datacenter



BETROUWBAARHEID
BETROUWBAARHEID
BETROUWBAARHEID



REDUNDANTIE



MONITORING



SPECIALISTEN



Waarom Becs?

 Uitvoerige inventarisatie

 Volledige regie, inclusief communicatie met derden

 Maatwerk oplossingen

 Testomgeving

 Heldere communicatie

 Monitoring omgeving

 Snelle opvolging incidenten, deskundige support

 Maandovereenkomsten



Varianten Cloud Computing
 Becs Workspace365

 Gepersonaliseerde Online werkplek

 Gebruiksvriendelijk, intuïtieve interface

 Browser based

 Normale PC/Laptop noodzakelijk

 Online Desktop 

 Private Cloud, volledig afgeschermde omgeving

 Look en feel van een desktop omgeving

 Eigen invulling mogelijk

 Geschikt voor gebruik eigen applicaties

 Gebruik van Thin Clients mogelijk







Voor- en nadelen beide oplossingen

Voordelen

 Flexibiliteit/Schaalbaarheid

 Operationele kosten (OpEx)

 Lage investering, vaste kosten per maand

 Overal toegankelijk

 Maandelijks opzegbaar

Nadelen

 Afhankelijkheid Internet

 Afhankelijkheid datacenter



Case: Private Cloud

Live Interview
Mike Gubbels - Joey Timmermans 



- Pauze -



Deel twee van de middag…

 VoIP
 VoIP introductie Joey Timmermans - Becs IT Services

 Coligo workshop Frits Weener - Voiceworks

 Becs Managed VoIP Joey Timmermans – Becs IT Services

 Coligo VoIP demo Frits Weener - Voiceworks



Managed VoIP

Introductie
Joey Timmermans – General Manager



Waarom zijn wij VoIP gaan aanbieden

 Voorheen de visie: Telefoniezaken (Communicatie) neerleggen bij telefoniepartij

 Meerdere oplossingen (vast, VoIP, mobiel, integratie)

 Becs goed in IT. Partnerren voor de C van ICT

 Partnerships met enkele partijen niet naar voldoening

 Advies/offerte vaak niet volledig en gestuurd naar bepaalde oplossing

 Uitvoering project niet “des Becs”

 Doorlooptijden, communicatie, afspraken niet nakomen, afronding

 Verleende service niet “des Becs”

 Lange doorlooptijden bij incidenten/wijzigingen, communicatie

 Kwaliteit van de oplossing niet voldoende

 Storingen op de verbinding, wegvallende gesprekken, verstoring dienst



Becs in de bres

 Partijen wijzen veelal naar IT/Netwerkbeheerder bij problemen verbinding

 “Ligt aan het netwerk…” veel gehoorde reactie bij problemen

 Klant staat er tussenin

 Becs springt in de bres en loste de problemen op voor de klant

 Keer op keer bleek het wel degelijk bij de andere partij te liggen

 Verkeerd geconfigureerde netwerkcomponenten of VoIP toestellen

 Hoge latency op de internetverbinding

 Frustratie zowel bij ons als bij onze klanten…



Bij gebrek aan beter…

 Verschuiving in de markt naar Hosted VoIP

 Aandeel traditionele telefonie en eigen VoIP centrale steeds kleiner

 Grote behoefte bij onze klanten voor gedegen VoIP oplossing

 Grote wens van bestaande klanten om dit bij Becs onder te brengen

 Geen succes bij het vinden van goede partner

 Partner met dezelfde kernwaardes als Becs

 Hosted VoIP is Datacenter-materie - foutgevoelig UDP verkeer

 Dit hoort bij een partij thuis met gedegen IT-networking kennis

… gaan we het zelf doen!



Samenwerking met Voiceworks

 Op zoek gegaan naar leverancier van een Hosted VoIP platvorm

 Belangrijkste criteria:

 Kwaliteit!

 Stabiel platvorm, meerdere datacentra

 Geen afhankelijkheid van partij bij incidenten/problemen

 Becs zelf in control

 Unified Communications platvorm

 Functies als; Messenger, Presence etc.

 Goede ondersteuning – korte lijnen



v o i c e w o r k s . c o m

Coligo Workshop
Frits Weener



Doel van workshop

Positionering van 
Coligo

USP’s van Coligo

Kennismaken met:

- REACH

- MESSENGER

- DESKTOP

- MEETINGS



• Latijns voor

samenbrengen

• Product van Summa

• Platform (GRID)

• Applicaties: naadloze 

integratie met MV / 

MM



Coligo GRID

• Open platform

• Realtime call control

• Intelligent call routing

• Coligo als PaaS



De top 5 verschillen met het ‘oude’ 
platform

1. Vast/mobiel en web 
op één platform

2. Geïntegreerde 
applicaties

3. Ultiem schaalbaar

4. Snellere 
implementatie

5. API Access





Data & Privacy

• EU built & 
operated

• GDPR compliant

• Geen data 
doorverkoop

• Eerlijk 
businessmodel

• Vertrouwen steeds 
belangrijker











• Volledig in controle over 

je bereikbaarheid 

• Verbruiksinzichten

• Afzendernummer 

wijzigen 

• Visual Voicemail

• Email / SMS via Visual 

Voicemail

• iOS & Android







What’s coming…

• Schakelcombinatie van 

contacten en tijdstippen

(matrix mode)

• Blokkeren zakelijke

afzendernummers waar

gebruiker geen onderdeel van 

is

• Device selection

• Activatie anonieme

gesprekken





 Chatten met je collega’s 

 Deel afbeeldingen, 
video’s, audio en locatie

 Beschikbaarheid van 
collega’s 

 Data opgeslagen in de 
EU

 iOS & Android





What’s coming…

• Integratie met 

Coligo DESKTOP

• Softphone

• Call history





 Softphone

 Call Control

 Bellen en doorschakelen 
via desktop

 Beschikbaarheid van 
collega’s

 Gesprek overnemen op 
een ander toestel 





What’s coming…

delen 

 CRM-integratie 

 Vanuit Coligo
DESKTOP, Coligo
MEETINGS starten

 Vanuit Coligo
DESKTOP, Coligo
REACH profiel 
selecteren 

 Toestel selectie voor 
click-to-dial

 Channels (zoals 
Slack)





 Online meetings via 
browser

 Geen externe software 
nodig

 Gespreksleider met 
wachtkamerfunctie

 Chat- en 
videogesprekken

 Eenvoudig scherm en 
documenten delen





What’s coming…

Ondersteuning Firefox

Telefonisch deelnemen

Upgrade aantal

deelnemers

PowerPoint mode

Opname van 

conferenties





v o i c e w o r k s . c o m



Toegevoegde waarde Becs

 1 partner voor alle ICT vraagstukken

 1 beheerder van het IT/ICT netwerk

 VoIP draait steeds meer om dienstverlening. En dat is waar wij goed in zijn…

 Onderscheidend t.o.v. andere partijen:

 Uitvoerige inventarisatie – geen verrassingen achteraf

 Goed bereikbare en kundige Supportdesk 

 Zeer snelle reactie en doorlooptijden

 Maatwerk voor iedere klant – geen confectiedoosje

 Inrichting zoals u dat wenst

 Goede proactieve en heldere communicatie

 Zoals u van ons gewend bent



Toegevoegde waarde Becs

 Net dat stapje extra:

 Bij portering zijn we fysiek op locatie voor ondersteuning

 Afvangen gebruikersvragen bij ingebruikname nieuwe telefonieplatvorm

 Oude apparatuur zullen wij verwijderen

 We laten geen onnodige en oude zaken hangen qua apparatuur

 Bestaande geschikte toestellen eventueel over te nemen

 Voorkeur voor Yealink en Gigaset toestellen

 Duidelijke facturatie

 Inclusief eigen klantportaal voor diepere inzage

 Maandcontracten!



DEMO


