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Duurzaamheid
is overal
ICT is overal. Inmiddels is ook duurzaamheid
doorgedrongen tot in alle haarvaten van onze
samenleving en ontbreekt dus ook niet in
deze editie van TBM.
En soms gaan Telecom en duurzaamheid
hand in hand. Zoals bij allservices, die een
heel portfolio energiebesparende produkten
hebben toegevoegd aan hun telecom portfolio
en daar zeer succcesvol mee zijn, onder meer
in de Optie1 winkels. Het lijkt erop dat energie
qua producten en dienstverlening steeds dichter tegen
IT aan schuurt. Zeker
als je hier smart aan
toevoegt, die op
beide
gebieden
een cruciale rol
spelen.

everphone sinds kort in Nederland op de
markt brengt. Ook interessant dit keer;
ClosingtheLoop, die Defensie helpt om nieuwe
mobieltjes afvalneutraal aan te schaffen.
En dan ben ik er wat betreft duurzaamheid
in deze TBM nog lang niet. Want dankzij
UC-leveranciers als KPN Partner Network,
Enreach, Dstny, NEC, Zoom, Detron kunnen
veel mensen makkelijker thuis werken en
besparen op reiskilometers.

Het is mooi

Het is mooi om te zien hoe de ontwikkelingen in de telecom
dan ook aansluiten bij
de verduurzaming van
onze wereld.

om te zien hoe de

Maar er zijn meer
zaken die onze
sector bezighoudt.
We mochten na
drie jaar eindelijk
naar
Barcelona
voor
het
Mobile
World Congress. We
schrijven uitgebreid over de
trends in de telecom én over de
nieuwe hardware. Dan is CCaaS volgens
ons the new kid on the block. We gaan er
uitgebreid op in met aanbieders als Talkdesk,
Puzzel en reseller Sound of Data. En ik
ben er nog niet, want we hebben ook nog
interessante artikelen over SD-Wan en 5G
slicing. Kortom, te veel om op te noemen. In
elk geval weer veel leesplezier!

ontwikkelingen in de

telecom dan ook aansluiten

Of lees het artikel
over Axians, als
onderneming actief
op het gebied van
digitale
transformatie
die op zijn beurt onderdeel
uitmaakt van Vinci Energies,
een wereldspeler die de energietransitie
voorstaat.

bij de verduurzaming van
onze wereld.

En we gaan deze TBM ook dieper in op de
rol die refurbished aanbieders als Renewd
spelen in het verduurzamen van de wereld
én van de ICT. Datzelfde geldt ook voor het
nieuwe concept wat smartphone aanbieder
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Nieuws

Enreach NL en DELTA Fiber sluiten
strategisch partnership
Enreach NL, zakelijke dienstverlener van Telecom en ICT diensten, en
DELTA Fiber sluiten een strategische overeenkomst voor samenwerking
op het netwerk van DELTA Fiber. Het partnership biedt Enreach NL en
haar partners toegang tot het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber en de
reeds verglaasde bedrijventerreinen in Nederland. Met het sluiten van de

overeenkomst tussen de partijen komen producten en diensten van het
Enreach portfolio, zoals cloud telefonie, samenwerkings- en chatbot
oplossingen, beschikbaar voor aangesloten en nieuwe klanten van
DELTA Fiber. Tevens krijgen de resellers van Enreach NL een unieke
mogelijkheid om een nieuw deel van de glasvezelmarkt te bedienen.

Gebruik Chinese
bewakingscamera’s
onder vuur

Ierse CWSI Groep neemt
MDM- en security
aanbieder Blaud over

Een aantal gemeenten en de politie gaat het gebruik van camera's
van de Chinese merken Hikvision en Dahua heroverwegen. Enkele
gemeenten zijn al met deze merken gestopt. De camera’s hangen
in naar schatting 50 gemeenten, er zijn zorgen over spionage en
mensenrechtenschendingen door deze fabrikanten. In Nederland
hangen tienduizenden bewakingscamera’s van Hikvision en Dahua.
Alleen al van Hikvision hangen in Nederland minimaal 26 duizend
camera’s en andere hardware, zoals recorders. Van Dahua hangen
er bijna 10 duizend camera’s door het land.

CWSI, Iers specialist in mobiele en cloudbeveiliging, neemt het
Nederlandse BLAUD over, een specialist in mobiliteit en beveiliging
gevestigd in Utrecht, Nederland. Om deze overname te voltooien en
de ambitieuze groeiplannen te ondersteunen om een toonaangevende
pan-Europese leverancier van cloud- en mobiele beveiliging te worden,
heeft CWSI zich verzekerd van nieuwe financiering van 21 miljoen euro,
afkomstig van Castlegate Investments.
BLAUD wordt een volledige dochteronderneming binnen de CWSI-groep.
De 20 werknemers, waaronder CEO en medeoprichter Thierry Lammers,
zijn tot de groep toegetreden.
Na de overname, die de eerste is van CWSI op het Europese vasteland,
verwacht CWSI dat de groepsomzet zal groeien tot meer dan 20 miljoen
euro in 2022. Verwacht wordt dat de Europese en Britse markten
75% van de totale inkomsten zullen bijdragen.

Fibercrew lanceert
eerste 100% open
en 10Gb/s glasvezelnetwerk in Nederland
Fiber Crew, de Nederlandse glasvezelprovider uit Rotterdam, heeft het eerste dekkende
10Gb/s glasvezelnetwerk van Nederland gelanceerd in Hilversum. Hiermee breidt zij haar
Gigabit glasvezelnetwerk uit naar 250.000 adressen en maakt zij als eerste de stap naar
10Gb/s. Met behulp van haar wholesale model en aangesloten providers, maakt zij Gigabit
beschikbaar in steeds meer plaatsen en voor steeds meer gebruikers. Met Wholesale Access
krijg je als provider wholesale toegang tot het gehele Fiber Crew netwerk en lever je je eigen
diensten aan meer dan 250.000 adressen.
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Overheid
verspilde bijna
negen ton aan
ontwikkeling
eigen Zoomalternatief
Treant Zorggroep verbetert
kwaliteit zorg met nieuwe,
slimme alarmeringsoplossing
van Zetacom

De Nederlandse overheid liet aan het begin
van de coronacrisis een eigen systeem
voor videoconferencing ontwikkelen. Dit
omdat het gebruikte Webex platform en
alternatieven als Zoom en Teams niet veilig
genoeg werden bevonden. De opdracht
werd verstrekt aan X-Systems zonder
aanbesteding, kostte 886.000 euro, en
werd nooit in gebruik genomen, zo meldt
de Volkskrant recent.

Treant Zorggroep kiest voor Zetacom als partner voor slimme, toekomstbestendige
alarmering. Als bijvoorbeeld een toezichtcamera of polszender waarneemt dat iemand
al een tijdje uit bed is of zijn kamer heeft verlaten, wordt direct een zorgmedewerker
gewaarschuwd zodat die ter plaatse gaat. Alle zeventien woonzorgcentra die onder de
groep vallen krijgen het systeem.

Rechtspraak
gestopt met
faxen, stapt over
op versleutelde
e-mail
Blackberry verkoopt zijn patenten
voor 533 miljoen euro
Smartphonepionier Blackberry heeft zijn oude patenten voor 533 miljoen euro overgedaan
aan Catapult IP. Dit bedrijf is speciaal voor deze deal opgericht. Het bedrijfsmodel van dergelijke
bedrijven bestaat er uit dat ze oude octrooien op kopen en daarmee fabrikanten van apparatuur
of online-bedrijven dwingen licentieovereenkomsten te sluiten. De nu verkochte octrooien hebben
betrekking op technologieën voor mobiele toestellen, chat-diensten en draadloze netwerken.

Vanaf 1 februari zijn de rechtbanken in
Nederland gestopt met faxen. Vanaf die
datum verloopt de communicatie via versleutelde e-mail. Tot nu toe werd de fax nog heel
veel gebruikt in het contact tussen gerechtelijke instanties en de partijen in een proces.
De juridische instanties ontvingen per jaar
nog altijd zo'n 360.000 faxen en verstuurden
er zo'n 42.000. Voor het "Veilig Mailen" maakt
de Rechtspraak gebruik van het beveiligde
mailplatform Zivver.
TBM • APRIL-MEI 2022
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Nederlanders bellen steeds
vaker buiten werktijd
Nederlanders bellen vaker buiten reguliere werktijden. Dit blijkt uit onderzoek van Voys. De
telecomprovider heeft onderzoek gedaan naar het belgedrag van werkende Nederlanders.
Naast dat de werkuren ruimer worden, blijkt ook dat er in de zomer vaker buiten reguliere
werktijden wordt gebeld dan in de winter.
Carolien Hamming, directeur van CSR Centrum voor stress- en burn-out, vindt het bellen
buiten werktijd een zorgelijke ontwikkeling. Grenzen aangeven is volgens Hamming
van belang. “Structureel overwerken heeft na verloop van tijd negatieve effecten op de
gezondheid. Je lichaam heeft tijd nodig om tot rust te komen van werkactiviteiten. De beste
verdeling is: acht uur werken, acht uur afschakelen van het werk en andere dingen doen,
acht uur slaap.”

Van Delen
Telecom uit
Barneveld in
handen Detron
Detron heeft Van Delen Telecom uit Barneveld
overgenomen. De overname is een logisch
gevolg van de ambitie om stevig te groeien op
het gebied van de mobiele digitale werkplek,
zo stelt Detron. Van Delen, opgericht door
Corné van Delen en zijn vrouw Alida, is ruim
23 jaar actief als leverancier van mobiele en
vaste telecomdiensten en levert naast deze
oplossingen ook steeds vaker de digitale
werkplek aan haar klanten.
Tom Tank
(CEO Detron)

Meer klanten
en lichte omzetstijging voor
KPN in 2021
KPN heeft in de laatste drie kwartalen van 2021
meer klanten binnengehaald voor zijn mobiele
diensten. Ook het aantal zakelijke klanten dat
gebruik maakt van telefonie en internet van
KPN groeide. De afgelopen periode werden
121.000 huishoudens op glasvezel aan
gesloten. In heel 2021 ging het om 433.000
woningen. De omzet in het MKB groeide
voor het tweede kwartaal op rij, dit geeft
vertrouwen dat we de totale omzet voor het
Zakelijke Marktsegment tegen het einde van
2022 kunnen stabiliseren. En Wholesale leverde
eveneens een sterke bijdrage, stelt KPN:
"Dankzij ons succesvolle open netwerkbeleid
kunnen andere aanbieders door het hele land
op een efficiënte manier breedband diensten
bieden aan consumenten."

Nieuwe investeringen bieden
track en trace leverancier Blyott
groeikansen
Blyott, een bedrijf dat gezondheidszorg- en andere organisaties op afstand inzicht
biedt in hun activa met een track and trace app, heeft bij een financieringsronde $1,4
miljoen dollar opgehaald. Hiermee kan de de Belgisch-Nederlandse scaleup zijn groei
versnellen, zijn technologieplatform uitbreiden en meer mensen aanwerven voor salesen marketingfuncties. Een van de investeerders en oprichters in Blyott is Jan Peter
Kalksma, eerder oprichter van Actis, Netfirst en OneXS.

Kappa Data
tekent distributieovereenkomst
met SolarWinds
Kappa Data heeft een distributieovereenkomst getekend met SolarWinds,
leverancier van IT-beheersoftware voor de Benelux. Samenwerking tussen Kappa Data
en SolarWinds zal de SolarWindssuite van IT-operations management (ITOM)- software
ondersteunen en hun uitgebreide diensten met toegevoegde waarde bieden om
doorverkooppartners te werven, in te schakelen en op te leiden.
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T-Mobile en BAM
sluiten overeenkomst
aanleg glasvezelnetwerk zakelijke markt
T-Mobile en BAM Telecom hebben een driejarige overeenkomst
gesloten voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het
glasvezelnetwerk van T-Mobile in Nederland. Het is een voortzetting van de langjarige samenwerking tussen T-Mobile en BAM
Telecom. BAM Telecom is verantwoordelijk voor de engineering,
werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering van de aanleg van
glasvezelverbindingen voor de zakelijke klanten van T-Mobile.

CommScope start
samenwerking met
Meta Connectivity
om uitrol Open RAN
te versnellen

CommScope gaat samenwerken met Meta Connectivity om deel te nemen aan het
Evenstar-programma en de adoptie van Open RAN te versnellen door open referentiedesigns te ontwikkelen. Beide bedrijven onderstrepen de toezegging om standaardontwerpen en interoperabiliteitstests binnen Open RAN-ecosysteem te bevorderen.
Aangezien de vraag naar internetconnectiviteit in snel tempo toeneemt, moet de infrastructuur die dit ondersteunt groeien en verbeteren. Evenstar is een programma van
Facebook Connectivity, dat zelf lid is van de Telcom Infrastructure Project (TIP) Open
RAN-groepen. Het doel is om algemene RANreferentiearchitecturen te bouwen voor 4G- en
5G-netwerken in het OpenRAN-ecosysteem.

Rotterdam Topsport
investeert in innovatieve
communicatiemiddelen
BIS|Econocom en Logitech tekenen 4-jarige samenwerkingscontract
Gisteren is op het kantoor van Rotterdam Topsport het partnership
tussen Rotterdam Topsport, Logitech en BIS|Econocom getekend.
Peter Blangé van Rotterdam Topsport is een 4-jarige samenwerking
aangegaan met Joost Jetten namens Logitech en met Jean Pierre
Overbeek van BIS|Econocom. Over enkele weken zijn het kantoor en
de trainingsruimten van Rotterdam Topsport voorzien van de modernste
communicatiemiddelen.

Alliantie tussen Trends
ICT en I-Cube
Trends ICT en I-Cube gaan hun samenwerking versterken.
Zo krijgen Trends klanten nu ondersteuning op het gebied van
beveiliging (ISO 27001), CRM-koppelingen, cloudmigraties,
Microsoft 365 en VoIP-Teams mogelijkheden en krijgen ze de
beschikking over een breed areaal aan consultants. De bedrijven
werken al geruime tijd samen en zetten nu de volgende stap.

TBM • APRIL-MEI 2022
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Caspar Hendriks van Pridis

Huawei blijft koploper
wereldwijd voor
telecomapparatuur
De Chinese techgigant Huawei, die het
nog steeds moeilijk heeft vanwege de
beperkingen die de Verenigde Staten
opleggen, is er toch in geslaagd om de
wereldmarkt te leiden als het gaat om
telecommunicatieapparatuur.
Marktonderzoeksbureau Dell'Oro Group
publiceerde onlangs een rapport over de
wereldwijde telecominfrastructuurmarkt
voor het vierde kwartaal van 2020.
Huawei bleef marktleider en de totale
markt steeg 7 procent op jaarbasis.

Een nieuwe baan...
Caspar Hendriks (op de foto) maakt de overstap van Atos naar
telecom management software specialist Pridis. In zijn nieuwe rol als
Director Global Sales zal hij de internationale expansie van Pridis verder
helpen vormgeven. Hij was de afgelopen twee jaar actief als VP Global
Sales development Cloud Contact Center & Healthcare Solutions en
werkte daarvoor onder meer voor Atos/Unify, Avaya en McAfee.
Nico Dammers is sinds vandaag Sales Director bij Cerebo Networks.
“Cerebo is een telco-onafhankelijke specialist en leverancier van
managed SD-WAN en SASE oplossingen. Wij helpen klanten gedurende
hun gehele SD-WAN/SASE traject”, vertelt Nico Dammers. Dammers
was hiervoor General Manager bij oneCentral. Bij Cerebo zal hij de
(internationale) sales verder uitbouwen. Cerebo Networks is een jong
bedrijf, opgericht door Ferran van den Berg, die eerder een van Europa’s
eerste managed SD-WAN services business heeft gerealiseerd.

Apple-specialist Jamf heeft Nickey Ikelaar benoemd tot Channel
Account Executive Benelux. Ikelaar heeft zeven jaar ervaring in het
ondersteunen van zakelijke partners, eerst als Channel Manager voor
MobileIron in de Benelux, Israël en de sub-Sahara regio, daarna heeft
zij bij Splashtop het channelstrategie en -partnerprogramma voor EMEA
opgezet. Bij Jamf is Ikelaar verantwoordelijk voor het vergroten van het
aantal partners in de Benelux en het versterken van het partnerprogramma.
Antonio Sanches is in dienst getreden als Sales & Category Manager
IoT voor Comgate. Sanches zal in zijn nieuwe rol verantwoordelijk zijn
voor groei en het verdere succes van het gehele IoT porfolio. Hij werkte
hiervoor 4,5 jaar bij INTO als partner- en sales manager en daarvoor
onder meer bij Telecombinatie en Vodafone.

Draka opent Experience
Center Connect
Op het terrein van haar grootste kabelfabriek, in Emmen, heeft Draka
een multifunctioneel centrum geopend: Experience Center Connect.
In het centrum kunnen relaties zich laten informeren en inspireren omtrent
de innovatieve wereld van (Draka) kabels. Ook hebben bezoekers toegang
tot de indrukwekkende fabriek van ’s werelds grootste kabelfabrikant.
Experience Center Connect is een ontmoetingsplek voor alle stakeholders
van Draka.
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Xelion managed cloudtelefonie nu ook verkrijgbaar via Speakup
Speakup levert vanaf nu de telefoniedienst Managed Cloud PBX van
Xelion. Hiermee breidt telecom en VoIP specialist Speakup haar aanbod
communicatiediensten verder uit met een virtuele telefooncentrale.
Deeze oplossing biedt partners van Speakup extra mogelijkheden om
hun klanten een telefonie-oplossing op maat te bieden. De premium
variant van Managed Xelion is bij Speakup leverbaar in combinatie met
een SIP-trunk die een verbinding maakt tussen het bedrijfsnetwerk van
klanten en het openbare telefonienetwerk of internet. Medewerkers van
klanten kunnen dus overal bellen en gebeld worden via Xelion. Dit geeft
bedrijven veel meer vrijheid bij het inrichten van de organisatie en bovendien kunnen medewerkers zo makkelijker werken vanuit huis. In de
oplossing zit ook een koppeling met het mobiele netwerk, zodat klanten
van Speakup ook eenvoudig gebruik kunnen maken van de oplossing
Vast & Mobiel.

Enreach opgenomen in Microsoft
Operator Connect Programma
en breidt telefoonfuncties
Microsoft Teams uit
Enreach maakt vanaf nu onderdeel uit van Microsoft’s Operator Connect
Programma.Teams-gebruikers kunnen hiermee profiteren van
eenvoudige integratie tussen Enreach telefoonservices (PTSN) en
Microsoft Teams. Deze mijlpaal is een volgende stap in de strategie
om Microsoft Teams-ervaringen te verbeteren door het toevoegen van
de Enreach productportfolio. Met de toename van Microsoft Teams en
hybride werkomgevingen willen organisaties
Microsoft Teams met hun bestaande telefoonomgeving verbinden. Zo kunnen zij het als
telefooncentrale (‘PBX’) gebruiken, of het
integreren in een al bestaande PBX.

Strikwerda Investments investeert in
Score Utica voor verdere groei
Score Utica maakt vandaag bekend dat de familie investeringsmaatschappij
Strikwerda Investments in het bedrijf gaat investeren. Als sterk groeiende
one-stop-shop biedt Score Utica telecom en ICT-clouddiensten voor MKB
bedrijven in Nederland. Dankzij deze samenwerking krijgt Score Utica
toegang tot kennis en kapitaal van Strikwerda Investments om de volgende
groeifase mogelijk te maken. Dit stelt Score Utica in staat om de sterke
Nederlandse positie via overnames versneld uit te bouwen. Gelijktijdig
maakt het bedrijf bekend dat de huidige CEO en indertijd oprichter van
Utica Richard Bronzwaer afscheid neemt.

TBM • APRIL-MEI 2022
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Netaxis Solutions
neemt cloud communicatie-specialist
Anyroute over
Netaxis Solutions breidt verder uit door een
overname van de activiteiten van Anyroute.
Met deze overname voegt Netaxis diepgaande kennis en oplossingen toe voor Microsoft
Teams calling en VoIP/UC integratie. Netaxis
is een softwarebedrijf dat zich richt op de
telecomindustrie. De software van Netaxis
is in gebruik om netwerken van grote telco’s
efficiënt te verbeteren, de operationele
kosten te verlagen en de onboarding van
nieuwe klanten te versnellen door automatisering. Door haar producten naar de cloud
te verplaatsen, maakt het bedrijf zijn
producten ook toegankelijk voor kleinere
Tier 2- en Tier 3-telco’s, die naar verwachting
een sterke groei zullen blijven stimuleren.

Gamma
Communications
lanceert integratie
vaste telefonie met
Microsoft Teams
Gamma Communications Nederland
introduceert Operator Connect voor
Microsoft Teams. De nieuwe dienst
integreert vaste telefonie met Microsoft
Teams. De oplossing komt in het tweede
kwartaal beschikbaar. Gamma is de eerste
Nederlandse telecomprovider die deze
mogelijkheid biedt. Zo komt telefonie van
Microsoft Teams nu ook binnen bereik van
organisaties in het MKB-segment.
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Centralpoint haalt contract van
110 miljoen binnen voor levering
hardware aan umc’s
Centralpoint heeft een aanbesteding ter waarde van 110 miljoen euro gewonnen om
IT-apparatuur te leveren aan de zeven universitaire medische centra (umc’s). Het contract is
voor minstens vier jaar en eventueel nog met twee jaar extra, meldt Computable. Centralpoint
gaat apparatuur voor de kantoorautomatisering en de medische werkplekken en diensten als
installaties, reparaties en innames leveren.
De aanbesteding werd in 2020 stopgezet omdat Radboudumc de opdracht onder de loep
wilde nemen. In 2021 kwam de aanbesteding opnieuw op de markt en begin dit jaar werd de
opdracht definitief gegund aan Centralpoint.

Meer kantoorirritaties sinds
pandemie
Met veel mensen in kleine vergaderruimtes
zitten, geen eigen bureau meer hebben en
minder gemakkelijke kleding kunnen dragen:
na twee jaar thuiswerken kan de terugkeer naar
kantoor flink wennen zijn. Onderzoek van Essity onder 1500 kantoormedewerkers laat zien dat
de hoeveelheid irritaties op kantoor is toegenomen sinds de pandemie. Mensen die te dichtbij
komen, hun mond niet bedekken bij het hoesten of niezen, hun handen niet lijken te wassen na
een toiletbezoek of zonder overleg ramen openen zijn een bron van ergernis voor hun collega’s.

Een op drie zoekt andere baan als
er weer volledig op kantoor gewerkt
moet worden
Een op de drie Nederlandse werknemers geeft aan te veranderen van baan als hun werkgever hen
verplicht om volledig terug naar kantoor te gaan. 85% van de werknemers wil bovendien dat de
baas niet bepaalt op welke dagen zij naar kantoor moeten komen, dat willen zij zelf bepalen.
Dat blijkt uit de
nieuwste Monitor
Hybride Werken van
KPN. Hybride
werken lijkt daarmee
een blijvertje. Drie
kwart van de werknemers heeft thuis
een aparte thuiswerkplek ingericht en
bijna alle werknemers
(98%) zeggen deze
plek te behouden.

GFT

Gevolgen grondstoffentekort;
samen sta je sterk
Als inkoopvereniging van gespecialiseerde
handelaars en installateurs van informatie-,
communicatie- en veiligheidstechnologiesystemen staan wij voortdurend in contact
met de belangrijkste leveranciers van de
sector. Vele fabrikanten en distributeurs
hebben reeds onze aandacht gevestigd op de
grondstoffensituatie, en de gevolgen daarvan
voor de kostenstructuur worden gedeeltelijk
doorberekend in de prijsaanpassingen van het
lopende jaar. Helaas is het nog niet mogelijk te
zeggen hoe hoog deze zullen zijn en in welke
vorm dit zal gebeuren.

projectsector zal worden doorberekend. Wie
er in deze situatie in slaagt op lange termijn te
plannen, d.w.z. vroeg de juiste producten te
bestellen en toch van het huidige prijsniveau
te profiteren, zal een beslissend voordeel
ten opzichte van zijn concurrenten kunnen
behalen.

Als inkoopvereniging ondersteunen wij onze
leden door hen snel op de hoogte te brengen
van geplande prijswijzigingen. Voorts hebben
wij met onze leveranciers individuele kaderovereenkomsten gesloten, waarin prijs
afspraken zijn opgenomen en die dus een
Duidelijk is dat dit gevolgen zal hebben voor
buffer van maximaal drie maanden toestaan
alle soorten hardware, aangezien er een tekort
tussen de aankondiging en de toepassing van
is aan metaal, halfgeleiders en plastic voorde nieuwe prijzen. Dit geeft onze leden de
producten, en de logistieke kosten zullen stijgen.
nodige voorwaarden om hun projectoffertes
tijdig aan te passen en te
Aangezien dit alle marktvermijden dat zij door ondeelnemers aangaat,
verwachte kostendruk in een
valt te verwachten dat
financieel knelpunt terechtHarmen Teeselink
de hogere prijs in de
komen. Bovendien dragen
wij bij tot een betere beschikbaarheid van goederen
door voor de belangrijkste
De voordelen van GFT voor haar leden
productcategorieën twee
▶ Online platform met circa 3.5 miljoen artikelen met dynamische pricing
of meer distributeurs op
▶ Afspraken met meer dan 100 leveranciers
te nemen. Op die manier
▶ Interessante bonusregeling
r
de
re
et
Nieuwe to
kan, indien nodig, het
▶ Verlengde betalingstermijn
kt
ar
m
in de opcoöperatie voor ICT en Security
GFT; unieke inko
voorraadpeil snel bij
▶ Kredietlimiet voor grotere projecten
verschillende bronnen
▶ Toegang tot diensten die voor een enkel lid niet haalbaar zijn
TBMNET.nl
worden gecontroleerd
▶ Advies en service
en besteld.
▶ Speciale verzekeringsdiensten voor ITC & veiligheidstechniek
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▶ Mogelijkheid van white labeling diensten
▶ Contractueel vastgelegde prijsgaranties van GFT met leveranciers
▶ Software oplossingen (Enterprise Resource Planning) voor het beheer van handelsgoederen
voor de leden (bijv. Es2000)

TBM • APRIL-MEI 2022

13

allservices:

Duurzaam assortiment als
perfecte aanvulling op telecom

Wie de Optie1 vestigingen, onder de vlag van allservices, nog ziet als telefoonwinkels, moet snel
één van de 45 vestigingen binnenlopen. Want naast mobieltjes en accessoires maken ook smart
home producten al langer onderdeel uit van het assortiment. De meeste groei verwacht allservices
echter van het nieuwste specialisme; oplossingen voor verduurzaming.
14
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Coverstory

Vorig jaar nam allservices een meerderheidsbelang in verduurzamer Green for you. Steeds
meer partners van allservices, waaronder de
Optie1 winkels, gaan de producten van Green
for you voeren. We spreken met Fabian de
Buck, marketing- en formulemanager van
allservices, oprichter Dave Stoffels van Green
for you en Henk Meijer, eigenaar van de Optie1
winkel in Appingedam en Delfzijl, over de
kansen die dit biedt.
Forse groei
Ondanks de vele lockdowns nam de omzet
van Optie1-ondernemer Henk Meijer fors toe.
Voor een aanzienlijk deel was dat te danken
aan de aanwezigheid van Green for you in zijn
zaak. Maar vooral toch aan de ssn-subsidie
van 17.000 euro voor verduurzamen van de
woning, die de overheid aan elke Groninger
in het vooruitzicht stelde. “We hebben toen
speciale open dagen georganiseerd en heel
veel offertes mogen uitschrijven. In mei komt
er weer een potje beschikbaar van 10.000
euro per huishouden”, zegt Henk opgewekt.
Het was niet enkel geluk, relativeert Fabian de
Buck. “Henk is een local hero in Appingedam
en verre omstreken. Hij snapt dat de markt
verandert, loopt altijd voorop met innovaties
en was dan ook een van de eersten die dit
assortiment ging voeren.”
Het model achter Green for you is eenvoudig;
in de winkel is een presentatiewand met uitleg.
De verkoper in de winkel doet de eerste introductie. Bij belangstelling wordt de prospect
overgedragen aan Green for you, die via video
met de klant inventariseert, vervolgens offreert
en bij opdracht zorgt voor de installatie.
Interessant assortiment
Maar hoe is allservices op het idee gekomen
om dit assortiment te gaan voeren?
Fabian: “Onze markt is de laatste jaren aan het
verschuiven. De groeimarkt is een vervangingsmarkt geworden, en providers zijn zelf steeds
actiever geworden in de verkoop van abonnementen. Een winkel zien wij als een fysieke
locatie met veel waarde, waar klanten naar
toe kunnen voor persoonlijke hulp en uitleg,
op allerlei gebied. Zo hebben de ondernemers
in het verleden al accessoires en reparatie
als extra producten en diensten toegevoegd.
Daarnaast zie je ook functies verdwijnen in
andere lokale winkels, zoals pasfoto’s maken,
dat nemen onze winkels dan over. Zo word je

meer en meer een servicewinkel.”
Al eerder voegde allservices een uitgebreid
smarthome assortiment toe, maar dat blijkt in
de praktijk soms lastiger te vermarkten. “Aan
de ene kant heb je te maken met de online
platforms die grote volumes smart home
producten tegen heel lage prijzen aanbieden.
Daarnaast verwacht een klant van onze
winkels vaak extra service. En om voor een
probleem met een slimme deurbel even langs
te rijden, loont de moeite niet.”
Dan zijn producten voor verduurzaming veel
interessanter, stelt Fabian vast. “De golf
van verduurzaming is enorm, met de hoge
energieprijzen en de situatie met Rusland.’
Het aantal mensen dat zoekt naar hulp is
enorm. Om met verduurzaming te starten als
winkelier is beperkte kennis nodig, kun je een
mooie marge maken en is het proces met
Green for you eenvoudig.
Zo zetten we ons pakket rond smart home en
verduurzaming neer als smart living. Bij al die
zaken staat de smartphone centraal om zaken
in je huis aan te sturen en te meten.”
Verduurzaming is hot
Op dat moment komt Green for you om
de hoek kijken. Een concept, bedacht en
ontwikkeld door Dave Stoffels. Met een
achtergrond in de energiesector tipte een
kennis hem eind 2018 om ‘iets met zonnepanelen te gaan doen’. Dave: ”Het Energieakkoord begon te spelen, daardoor was er
meer interesse voor het verduurzamen van
woningen. Mijn idee was om een dienst
te ontwikkelen waarmee ik afnemers kon
ontzorgen. Dus niet denkend vanuit het
product. Vervolgens heb ik een businessplan
geschreven, verschillende opleidingen
gevolgd en een investeerder gevonden.
Aansluitend ben ik klanten gaan zoeken via
leadsplatformen. Vanuit mijn achtergrond in
de energie had ik ervaring met het partnerkanaal, en dan met name in vastgoed, zoals
makelaars, dienstverleners en taxateurs.
Dus dat kanaal ben ik ook gaan inzetten. Als
mensen verhuizen, is er immers meestal geld
beschikbaar voor een verbouwing en dus
verduurzaming. ”

te gaan inzetten. “De partners van allservices
hebben vaste klanten, dan heb je altijd een
goede conversie: als je al jaren in de winkel
komt voor je abonnement, dan laat je je ook
graag door dezelfde ondernemer adviseren
over verduurzamen.”
“We ondersteunen de partners met onder
andere een dakscan- en offertetool. Hiermee
kan de partner op een eenvoudige manier
advies uitbrengen aan zijn of haar klant. Deze
tools werken op een laptop of tablet en zijn te
integreren op een eigen website. Ze zijn dus
overal te gebruiken. Daarnaast hebben we
een breed portfolio aan marketingmaterialen
die de partner kan inzetten om de klant te
interesseren in verduurzamen.”
Vorig jaar verwierf allservices een meerderheidsbelang in Green for you. Dave: “Zo
krijgen we extra slagkracht. Denk aan meer
financiële mogelijkheden en mooie kansen
op het gebied van marketing, innovatie en
organisatie. Nu kunnen we de ingezette groei
financieren en kunnen we een leider worden
op het gebied van verduurzaming.”
De klant centraal
Dave: “We focussen ons op producten die
bekend zijn, bewezen technologie. Denk aan

Partnerkanaal ideaal
In 2020 kwam Dave in gesprek met Fabian
en beiden zagen al snel de mogelijkheid om
hiervoor ook het partnerkanaal van allservices
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TBMNET.nl

Met TBM altijd op de
hoogte van de laatste
ontwikkelingen!

Iedereen heeft zijn eigen favoriete platform om nieuws
en achtergronden in de sector te volgen; website,
nieuwsbrief, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. TBM
heeft haar online platformen zo ingericht dat je het laatste
nieuws op elke plek het eerst krijgt.
Zo hebben onze online media kanalen een bereik van ruim
40.000 volgers. Met daarnaast de wekelijkse nieuwsbrief
naar zo’n 14.000 mailadressen en de goed bezochte
website!

Website www.tbmnet.nl
De website van TBM is recent compleet
vernieuwd. Overzichtelijker, sneller en mooier.
Nieuwsbrief TBM
Elke week het laatste nieuws uit de branche in
je mailbox. (Aanmelden via het formulier op de
homepage van de website).
Online magazines:
issuu.com/magentapublishing

MaaS: Marketing as a Service
Voor leveranciers die een succesvolle online- en/of printcampagne willen doen in de IT- en Telecomsector bieden we optimaal bereik. Voor directie
en marketeers die marketing op maat willen, biedt TBM Marketing as a Service. Zo richten we SEO/SEA en Linkedincampagnes in, bouwen en
onderhouden we websites en verzorgen we teksten en persberichten.
Meer info op
www.magentacommunicatie.nl of via info@magentacommunicatie.nl 024-345 41 50
TBM Groepen:
Dutch Telecom Channel
en Dutch ICT Channel

Coverstory

van Eneco kan ik mijn verbruik in realtime
afzetten tegen vergelijkbare huishoudens. We
maken daar thuis een soort wedstrijdje van.
Als je ziet wat er op de meter gebeurt, wordt
het verbruik ineens heel tastbaar. In de winkel
probeer ik die beleving op mijn klanten over te
brengen. Dat werkt aanstekelijk.”
Niet alleen dat, hij is afgelopen jaar ook heel
actief geweest via social media, open dagen,
verspreiden van flyers, inschakelen van
makelaars. Zo heeft hij zich neergezet als de
verduurzamingswinkel van Groningen.

Dave Stoffels, commercieel directeur

Fabian de Buck, marketing- en formulemanager

Green for you

allservices en Green for you

zonnepanelen, isolatie en warmtepompen.
Bijzonder is dat we het klantenbelang voorop
stellen, we kijken naar de wensen én het
budget en brengen op basis daarvan een
advies uit. De laatste maanden zie je dat we
veel meer verschillende producten aanbieden.
Dat komt natuurlijk door de scherpe stijging
van de energieprijzen. Vooral de laatste weken
zie je dat mensen in paniek raken door de
oorlog in Oekraïne, dus dat zal nog toenemen.
Maar duurzaamheid is sowieso een hot topic.
Businesswise is het super interessant.”
Ook de zakelijke markt kan op termijn wel
eens interessant worden, stelt Fabian, als
het energielabel voor kantoren vanaf 2023
in werking treedt. Dan zal de behoefte aan
verduurzaming toenemen, met name aan
isolerende maatregelen.
De winkels zijn in het concept het eerste
aanspreekpunt, dan neemt Green for you het
over. Tot en met de installatie, daar fungeert
het bedrijf als hoofdaannemer en werkt met
een landelijk netwerk van installateurs.
“In onze videocall met de (portentiele) klant
laten we direct producten zien. De klant heeft
keuze uit verschillende oplossingen en hier
lichten we ook de voor- en nadelen toe. Via
onze geavanceerde software nemen we direct
het legplan van de zonnepanelen door met de
klant. Deze software is ontwikkeld door de TU
Delft en houdt onder andere rekening met de
zonuren op de betreffende locatie. Daarmee
kunnen we direct een schatting geven van de
opbrengsten en besparing van de zonne

panelen. Klanten ervaren de videocalls als zeer
positief. Daarnaast hoeven we ook niet meer
heel het land door te rijden en dat is natuurlijk
ook verduurzamen.”
Interessant voor de winkel
Spin in het web blijft de lokale ondernemer,
die het eerste contact legt. Henk Meijer is met
zijn Optie1 winkel in Appingedam een van de
vestigingen die nu Green for you voert. Henk:
”Mensen zijn op zoek naar een gezicht of een
plek waar ze hierover in gesprek kunnen. Bij
ons kunnen ze voor al hun vragen terecht.”
Henk was zelf de eerste klant van Green for
you in zijn winkel. Sinds vorige zomer heeft
hij thuis zonnepanelen op het dak liggen,
geïnstalleerd door Green for you, gekoppeld
aan vloerverwarming. “Via een app kan ik bij
wijze van spreken per minuut volgen wat ik
bespaar. Met de slimme Toon thermostaat

Waarom niet?
Henk over zijn keuze voor dit assortiment.
“Ik werkte tot 2016 bij Phonehouse en zag
daar dat het aantal verkochte abonnementen
terugliep. Daarna ben ik deze Optie1 winkel
gestart. Binnen deze formule kreeg ik ook wat
meer de vrije hand. Dat is wel fijn, want ik ben
ondernemend en kan moeilijk stilzitten. Je
ziet dat de mobieltjes en abonnementen nog
wel de meeste traffic brengt, dat stabiliseert
ook wel. Maar de marge op telefoontjes en
reparaties wordt steeds krapper. Als ondernemer moet je geen kans voorbij laten gaan
en vooruit denken. Slim wonen en slim energie
gebruiken gaan perfect samen. Als we dit
goed neerzetten en er in de winkel actief
aandacht aan besteden, weet ik zeker dat
Optie1 kan uitgroeien tot dé keten voor alle
oplossingen voor mobiele telefonie, smart
living en energiebesparing. Waarom niet?
Alles grijpt mooi in elkaar.”

Over allservices

allservices Holdings bestaat uit de bedrijven allservices, allservices Prepaid, Optie1 en Green
for you. De 44 medewerkers ondersteunen zo’n 500 partners. Dit zijn onder meer retailers,
e-tailers, callcenters, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs en verduurzamingsspecialisten.
De ondernemers van de 45 Optie1 winkels bieden een breed assortiment van telecom
gerelateerde producten en diensten, verduurzaming en “smart living”.
Met Green for you richt allservices zich op het verduurzamen van woningen en bedrijven
met onder andere de verkoop en installatie van zonnepanelen, warmtepompen, isolatie en
laadpalen. Hierbij bieden we ook een platform waar partners op een eenvoudige manier
offertes kunnen maken.
Ook interesse in het assortiment van Green for you? Neem contact op met Green for you
op info@greenforyou.nl.
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X2com

100% internet dekking
met X2com
We worden er mee overspoeld in de landelijke en regionale pers, maar na de uitfasering van ISDN zijn nu de koperinternetverbindingen aan de beurt. Per 22 februari 2023 stopt KPN met de eerste koperinternetverbindingen op adressen waar ook
glasvezel beschikbaar is. Veel gemeentes en partijen zijn druk met de voorbereidingen op deze uitfasering, zo ook X2com.
Naast vaste en mobiele telefonie voor de zakelijke markt biedt X2com ook internet aan via het partnerkanaal onder de
naam X2connect. Joost van der Ven, productmanager bij X2com, vertelt meer over deze dienst.

“We leveren onze diensten via verschillende
leveranciers. Dat geldt ook voor X2connect. Je
kunt hierbij denken aan grote landelijke spelers
tot aan lokale aanbieders. Hierdoor kunnen we
praktisch in heel Nederland een aanbod voor
X2connect doen, vaak zelfs op alle netwerken.
Dat we praktisch heel Nederland kunnen
voorzien van internet, komt doordat wij ook
straalverbindingen leveren. Dit bieden wij vooral
aan in buitengebieden, waar geen glasvezel
aanwezig is, of in geval van redundantie.” legt
Joost uit.
Postcodecheck
Via de postcodecheck kunnen partners van
X2com snel en eenvoudig zien wat er voor
zowel thuis- als zakelijke adressen leverbaar is.
“Door de toename van SoHo en kantoor aan
huis, is het verschil tussen een zakelijke- en een
consumentenaansluiting veranderd. We zien
dat er vanaf veel gewone huisadressen ook
zakelijke activiteiten worden ontplooid, en dat
er dus op thuisadressen ook voor een zakelijke
internetverbinding wordt gekozen.” Daarnaast
worden partners nu al actief in de postcodecheck geïnformeerd over de End of Live van
koperverbindingen en dat dit binnenkort niet
meer besteld kan worden.
Veel leveranciers zijn nu bezig met gerichte
marketingcampagnes op locaties waar
glasvezel beschikbaar komt. “Het is belangrijk
dat je als partner goed in de gaten houdt
waar glas beschikbaar komt en je de klant
daar tijdig over informeert. We zien nu al dat
leveranciers met deze gerichte campagnes
klanten losweken van partners. De partner zal
dus actief de concurrentie op afstand moeten
houden. Vanuit X2com zullen wij onze partners
daarbij helpen, onze slogan is niet voor niks
‘power 2 our partners’.”

18
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Joost van der Ven,
productmanager
bij X2com

Last but not least; de 4G back-up simkaart
Eerder dit jaar introduceerde X2com 4G
back-up simkaarten. Met de toevoeging van
deze 4G back-up simkaarten aan het portfolio,
kunnen partners van X2com hun klanten
garanderen dat zij altijd online zijn én blijven.

Altijd online zijn
én blijven
Ook als de vaste internetverbinding een
storing heeft. “Als bedrijf kun je niet zonder
internet. Daarom kunnen X2com partners altijd
4G back-up simkaarten mee verkopen bij
X2connect. Of het nu gaat om een X2connect

internetverbinding die geleverd wordt over
een lijn van KPN, Delta, Eurofiber, Tele2 of om
een lokaal initiatief. Daarnaast kan de simkaart
gebruikt worden in alle hardware. Of het nu een
4G-modem, router of een dongel is. Samen
met de klant kiest de partner de hardware en
wij zorgen voor een betrouwbare en stabiele
internetverbinding als de vaste internet
verbinding uitvalt.” aldus Joost.
Partners van X2com kunnen de 4G back-up
simkaart in combinatie met een X2connect
internetverbinding voor een vast bedrag per
maand aanbieden aan hun klant. Dankzij deze
4G back-up sim verzekert de klant zich ervan
dat hij zijn primaire werkzaamheden (denk aan
telefonie, alarm, pin en/of regulier internetverkeer) altijd kan continueren.

UCaaS;

de stand van zaken
Dik twee jaar geleden hadden we niet kunnen bevroeden dat Unified Communication zo snel
gemeengoed zou worden. Inmiddels hebben alle toonaangevende telecomaanbieders de slag
gemaakt van VoIP naar UC. Op de volgende 18 pagina’s brengen we een selectie van de meest
actieve aanbieders van dit moment.
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UCaaS

Enreach voerde recent een rebranding door in Nederland, waardoor de naam Voiceworks
verdwijnt . Dat verandert niets aan de essentie van de aanbieder, benadrukt CEO van Enreach
Nederland Terry Aurik. Zo blijft de steun aan partners in het bedienen van de eindklant
onverminderd belangrijk. Bovendien zijn hiervoor nu nóg meer oplossingen beschikbaar.

Enreach verstevigt positie
“Onze partners weten heel goed wat belangrijk
is voor hun klanten. Dankzij onze groei in
Europa kunnen zij hun klanten nóg beter helpen
en aan zich binden. Dat we nu opereren onder
de naam Enreach zorgt daarnaast voor meer
herkenbaarheid richting eindklant”, zegt Terry.
Ze doet het interview vanuit Helsinki, waar ze
op dat moment met haar Europese counterparts is voor een regelmatig terugkerende
sessie, waarin ze kennis uitwisselen over
technologie en de benadering van het kanaal
en zo elkaars positie versterken.
Terry leert vooral veel van de technologie-
partners, qua benadering van het partnerkanaal
is Nederland echt koploper in de groep. Maar
zeker is dat alle bedrijven en hun partners
en eindklanten profiteren van het uitgebreide
portfolio aan UC-gerelateerde diensten.
Enreach nam afgelopen jaren een aantal
ICT-bedrijven over in binnen- en buitenland.
Hiermee heeft het de beschikking over een
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breed palet aan communicatie-, bereikbaarheids- en samenwerkingsoplossingen voor
de zakelijke markt. Doel: het realiseren van
optimale communicatie tussen medewerkers
onderling en binnen organisaties. “Dankzij het
brede aanbod kunnen onze partners nu ook
andere segmenten aanboren en toewerken
naar schaalvergroting. Ondernemen over landsgrenzen heen resulteert in synergie.”

groep als ‘part of enreach’. De partners van
Voiceworks en i4IP houden de mogelijkheid
om white label cloud communicatie- en IToplossingen aan te bieden en ook het
distributiemodel blijft hetzelfde. Daarnaast
houden partners hetzelfde aanspreekpunt
voor sales en service. Aanvullend kunnen zij
profiteren van toegang tot Europese innovatieve
oplossingen voor hun klanten.

Bereiken
Enreach is op eigen bodem vooral bekend
onder de naam Voiceworks. Het is een van de
ondernemingen waaruit Enreach in 2018 in
Nederland ontstond en een Europees avontuur
begon. Enreach is in korte tijd uitgegroeid tot
een Europese UCaaS leider en actief in meer
dan 25 landen met zo’n 18 verschillende
kantoren. Naast Voiceworks zal ook i4IP zal
worden omgedoopt tot Enreach. De bedrijven
DSD, CloudLand en Eazit zijn daarnaast vanaf
nu visueel aangemerkt als onderdeel van de

De naamkeuze was geen toevallige, laat Terry
weten.” Enreach omschrijft waar het bedrijf
voor staat. Bereikbaarheid is de basis. Het is
datgene waarin we de eindklant faciliteren met
onze producten en partners. Met het voeren
van één merk versterken we onze marktpositie
in Europa en zijn we een one-stop shop voor
partners in Telecom én IT.”
Voorbeelden
Door het productportfolio, de verworven kennis
en de samenwerking met alle dochteronder-

UCaaS

“Ondernemen over
landsgrenzen heen
resulteert in synergie”

nemingen in Europa kan zo adequaat worden
ingespeeld op actuele ontwikkelingen. Zo
ondersteunt chatbottechnologie dankzij de
overname in 2020 van Botsquad de cloud
oplossingen van Voiceworks. En ook Cloud
contact center-oplossingen zorgen sinds enkele
jaren voor een versterking van het portfolio.
Een nieuw segment dat kansen biedt voor
partners die hun klanten nu ook daarin
kunnen servicen of nieuwe klantengroepen
willen bereiken. Enreach biedt daarnaast een
oplossing waarmee de PABX aan MS Teams
kan worden gekoppeld. Zo is het mogelijk
om externe gesprekken op te zetten en te
ontvangen vanuit de MS Teams-app.
Eén platform
In Nederland wordt al het gehele product
aanbod geleverd. Enreach werkt aan één nieuw
platform waaruit straks voor de hele groep
een volledig portfolio met UCaas- en CCaaSproducten en diensten kan worden geleverd.
“Op dit moment zijn er enkele verschillende
platforms in de landen waarin we actief zijn.
Het is niet de bedoeling om die aan elkaar te
‘knopen’, maar om ze te integreren. Vervolgens
wordt het onder meer mogelijk om vanuit dit
platform bijvoorbeeld klanten te bedienen met
locaties verspreid door Europa; zo is er snel
te switchen van een mobiel gesprek naar een
videocall, of kan dit naadloos worden overgezet
naar een desktop. Deze opties bieden we
overigens nu al in Nederland aan. Het Nederlandse platform is dan ook de basis voor het
nieuwe platform.”

Terry Aurik, CEO Enreach Nederland

Trends
Met het nieuwe platform wil Enreach in de
toekomst inspelen op behoeften van eind
klanten en op een markt die continu in ontwikkeling is. Maatschappelijke ontwikkelingen
kunnen zorgen voor een stroomversnelling
in klantvragen, zoals de komst van corona
en opmars van hybride werken onlangs nog
lieten zien. “De pandemie zorgde voor een
piek in de vraag naar cloudoplossingen. Veel
medewerkers zaten natuurlijk van de ene op
de andere dag thuis. Er moest in allerijl worden
gezocht naar communicatie-oplossingen en
tools om tegelijkertijd samen in documenten
te kunnen werken. Nu breekt de volgende
fase aan. Mensen gaan zich meer oriënteren
en onderzoeken of deze oplossingen wel echt
handig zijn, voldoen aan de veiligheidseisen
en of ze optimaal communiceren met andere
applicaties. Het is de beginfase van de
professionalisering van de thuiswerkplek. Dat
biedt kansen voor ons en onze partners.”

De toekomst
Gevraagd naar toekomstige trends spreekt
Terry over ICT en telecom als twee werelden
die steeds meer in elkaar overlopen. “Klanten
hebben meer en meer behoefte aan een
totale oplossing voor hun ICT-behoefte, in
plaats van het oplossen van één probleem
met één product. Daarom richten we ons dan
ook op deze behoefte met onze converged
contact solutions. Hierbij is er één leverings- en
supportproces bij één partij. Dat voorkomt veel
verschillende contacten.”

“De professionalisering
van de thuiswerkplek
biedt kansen”

Het zijn niet alleen de producten van nu en
de toekomst waarmee Enreach de partners
ondersteunt in het bedienen van de zakelijke
markt. Naar gelang de behoefte, zorgt het merk
ook op andere wijzen voor ondersteuning. In
marketing bijvoorbeeld, via partnerevents, met
trainingen, in de eigen demonstratieruimte bij
Almere City FC en desgewenst ook door zelf
de eindklant te bezoeken om deze zo goed
mogelijk te informeren. Ook kunnen we nu
ondersteunende partnerdiensten zoals BI,
leads- en marketing-as-a-service naar een
hoger niveau tillen. “De werkwijze is, geeft Terry
aan, dan ook steeds meer klantgedreven in
plaats van technology-driven. “Zo spannen we
ons samen in om de klant op de best mogelijke
manier te helpen.”
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Emile Jongboer, CCO Detron

Detron’s Digitale Werkplek
biedt all-in-one oplossing
voor samenwerken
De afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij Detron. Voor én tijdens de coronaperiode is
goed gekeken naar de ontwikkelingen in de markt en ingespeeld op de behoeften van de
klanten. Zo heeft Detron een digitale werkplek dienst ontwikkeld die uniek is in de markt.
We spreken CCO Emile Jongboer hierover.
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Er is inderdaad veel veranderd de afgelopen
tijd bij Detron, beaamt Emile. Deels door
corona, waardoor thuiswerken en later hybride
werken in een stroomversnelling is geraakt. En
ook door een herschikking van het portfolio,
waarbij de focus volledig is gericht op het
inrichten en servicen van de digitale werkplek.
Hierin komen een aantal van de oplossingen
die Detron levert mooi samen. De samen met
leveranciers ontwikkelde oplossing, de Detron
Digital Workspace, maakt veilig hybride werken
mogelijk voor elke organisatie. Met de pay-off
‘ICT voor Samenwerkers’ wordt dit nu stevig in
de markt gezet.
Digital Workspace ontwikkeld
Emile: “Detron is opgericht en vervolgens
gegroeid door verschillende overnames.
Hierdoor hebben we verschillende disciplines in
huis. De afgelopen jaren hebben we gekeken
waar we goed in zijn en focus aangebracht op
de Detron Digital Workspace. Daar waren we
vóór corona al mee begonnen. Toen zagen
we dat we onze corebusiness op één manier
het best konden omschrijven: zorgen dat
mensen optimaal kunnen samenwerken en
communiceren. Toen de pandemie uitbrak
en iedereen thuis moest werken, zijn wij alles
gaan inrichten zodat onze klanten konden
thuiswerken en over alle digitale voorzieningen
konden beschikken die ook altijd op kantoor
beschikbaar waren. Wat je ziet is dat iedereen
veilig moest kunnen samenwerken, niet alleen
met collega's, maar ook met externen, zoals
klanten en leveranciers .. Maar hoe werk je
bijvoorbeeld samen in dezelfde documenten
en waar sla je dan alles op? Hoe beheer je dit
alles en wat doe je met alle documentatie nadat
een project is afgerond? Allemaal vragen die
wij veelvoudig kregen van klanten. Mede op
basis daarvan hebben wij onze eigen digitale
werkplek ontwikkeld.”
Alles-in-een
Een digitale werkplek dus, waarin een aantal
diensten van Detron binnen één platform
moesten worden ondergebracht. Emile: “Dat
betekende vanuit onze achtergrond vooral het
samenbrengen van de kennis op het gebied
van IT en Telecom/UC. We hebben vervolgens
alles in één omgeving gebouwd, waarbij
je als gebruiker alles op één centrale plek
beschikbaar hebt. Je kunt gebruikmaken van
de callcenter functionaliteiten, maar ook binnen
je SharePoint omgeving samenwerken.”
De data worden daarbij veilig en eenvoudig
gedeeld, waarbij samen met Workspace365
alles in een dienst is ondergebracht; De Detron

Digital Workspace. Via de centrale portal kom
je in je digitale werkplek, waarin je alle voor jou
relevante data en applicaties vindt. Denk aan
verschillende digitale applicaties zoals: SaaSen webapplicaties, applicaties vanuit een Citrix
werkplek of vanuit een Microsoft RDS werkplek
plus lokale applicaties. De digitale werkplek is
opgebouwd rondom het Microsoft 365 portfolio
en wordt aangevuld met de benodigde functionaliteiten rondom printing, device management,
online portal, dataopslag, back-up-faciliteiten

”Onze corebusiness:
zorgen dat mensen
optimaal kunnen
samenwerken en
communiceren”

Detron stelt met Detron Connect 365 haar
klanten in staat om in hun eigen tempo
de overstap te maken van een traditionele
telefonie-omgeving naar een cloudvoice
oplossing. “Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld
met een eigen systeem voor zorg-alarmering
werken, welke nauwelijks of niet gekoppeld
kunnen worden met standaard cloudvoice
diensten. Aan de andere kant zou de staf
en ondersteunende teams graag wel een
oplossing zien waarmee veilig samengewerkt
en gecommuniceerd kan worden. Die flexibiliteit
kunnen wij bieden middels Detron Connect 365
vanaf het datacenter van de klant.”
Nog een groot voordeel, stelt Emile: “Wij
onderscheiden ons van andere partijen in de
markt doordat we beide disciplines, kennis en
ervaring in huis hebben. En ook schaalgrootte
is belangrijk wanneer je serieus wilt samenwerken met grote technologie-partners als
Mitel en Microsoft.”

en Teams-calling. De werkplek is browser
based en dus op elk device in te zetten. Daarbij
kan elke gebruiker in zijn eigen portal een groot
aantal zaken regelen; van het aanvragen van
applicaties en het vragen van toegang tot data
tot minder voor de hand liggende handelingen
als het laten repareren van je smartphone.
Emile: “Je zag tijdens corona communicatie
veranderen. Toen iedereen thuis aan het werk
was en je gebeld werd op je mobiele telefoon,
zag de receptie wel een beschikbaarheid staan
in de traditionele PABX maar je was op dat
moment in gesprek via MS Teams. Mensen
werkten in twee verschillende communicatie
platformen die onderling geen status van
beschikbaarheid uitwisselden. We hebben
het zelf een provideronafhankelijk cloudvoiceplatform ontwikkeld, wat gebruikt maakt van
onder andere Microsoft Teams Calling. Deze
oplossing hebben we Detron Connect 365
genoemd en hiervoor is intensief samengewerkt
met leveranciers, zoals Microsoft en Mitel. Wij
hebben daardoor ook een bijzondere relatie
met hen ontwikkeld.”

Klantbenadering vanuit werkvormen
Minstens zo belangrijk is de benadering van
de markt, waarbij Detron de wensen en de
eisen van klanten identificeert. Hiervoor is
een eigen methodiek ontwikkeld, die niet
uitgaat van persona, maar van werkstijlen.
“Zo kan bij bijvoorbeeld een montagebedrijf
de werkstijl tussen de monteurs en de directie
weinig verschillen. Ze zijn allebei veel op pad,
genereren weinig data, maar willen wel snel en
makkelijk toegang tot die data. Zo breng je een
organisatie snel terug tot enkele werkstijlen, wat
het behapbaar maakt om te standaardiseren en
automatiseren. Daarmee kun je een organisatie
sneller helpen én laat je iedereen in zijn
waarde.” Nog iets bijzonders: Workplacebuddy.
Want ondanks dezelfde werkstijlen kunnen
de digitale vaardigheden van medewerkers
verschillen en is het enorm belangrijk dat de
medewerkers deze eventuele nieuwe manier
van werken omarmen. Workplacebuddy is
dan ook de naam van de geautomatiseerde,
interactieve chatbot met e-learning, welke
geïntegreerd is met Microsoft Teams. Die
gebruikers verder helpt.

Onderscheidend vermogen
Detron richt zich op de midden- en grootzakelijke markt en heeft traditioneel veel klanten
bij de overheid en in de zorg. Vandaar dat op
het platform niet alleen Microsoft Teams Phone
System maar ook Mitel als cloud oplossing
wordt aangeboden. Waarbij de klant altijd
kan kiezen voor private, public cloud of voor
on-premise oplossing.

En ondanks alle innovatie blijft ook mobiele
telefonie een plekje innemen bij Detron.
Niet voor niks won Detron recent de Best
Performing Solution Partner Award van
T-Mobile vanwege de succesvolle resultaten en
de langdurige relatie . Een mooie erkenning!
Het laat zien hoe Detron evolueert en is uitgegroeid van een telecom-aanbieder naar een
full-service provider van de digitale werkplek.
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Dstny in de Champions
League van het wielrennen
en de Telecom
Een nieuwe naam, weer een overname én een entree in een Worldtour ploeg,
het hoogst haalbare in wielrennen. Er is veel te vertellen over Dstny. Aan het woord
Ed Smit, managing director van Dstny Nederland.

Een maand geleden werd in alle 7 landen
waar Destiny actief is, in één keer de naam
van alle entiteiten gewijzigd in Dstny. Ed: “We
hebben de afgelopen jaren veel overnames
gedaan en we hadden de behoefte om al
onze organisaties onder één naam samen te
brengen, hierdoor kunnen we als één Europese
aanbieder van Business Communication naar
buiten treden. Daarbij hebben we gekeken naar
wat goed lag, wat praktisch was én waarvoor
nog domeinnamen vrij waren. Tijdens een
brainstormsessie kwam iemand op het idee
om de klinkers tussen de huidige naam weg
te laten. De nieuwe naam is een stuk frisser
en moderner, maar is duidelijk gekoppeld aan
de naam die de oprichters in 2008 opgezet
hebben.”
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Entree in het wielrennen
Voor Nederland was de naamswijziging een
kleine overgang, omdat daar alle bedrijven al
onder de vlag van Destiny opereerden. “Het
geeft ons de kans om Dstny nog beter te
positioneren. Het partnerkanaal kent ons wel,
maar daarbuiten willen we ook binnen het B2B
segment onze naamsbekendheid vergroten.”
Enige haast was wel geboden, want de nieuwe
naam moest bij voorkeur vastgelegd zijn vóór
de bekendmaking van het sponsorcontract met
de wielerploeg die nu nog Lotto Soudal heet,
maar in de loop van 2022 en 2023 als Lotto
Dstny naar buiten zal treden.
Ed over de verrassende entree in het wieler
peleton. “Door onze Europese aanwezigheid
én het gebruik van één merknaam wilden we

ook ons merk internationaal versterken. We
zochten een sport die niet polariseert en waar
iedereen zich in herkent. Dan is wielrennen
ideaal. Toevallig wist onze CEO Daan De Wever
dat Soudal als sponsor wilde stoppen bij de
Lotto Soudal ploeg. We hebben ons daarbij
ook laten inspireren door de zichtbaarheid van
Visma bij de wielerploeg van Jumbo Visma.
“Een paar jaar geleden was de naams
bekendheid van Visma nog niet zo groot als dat
deze nu is, de sponsoring is voor Visma een
grote stap geweest om de naamsbekendheid
te vergroten.”
De entree van Dstny in het wielerpeleton gaat
in fases. Dit jaar wordt Soudal uitgefaseerd en
Dstny in gefaseerd. Eerst bescheiden op de
zijkant van helm en shirt. Vanaf volgend jaar

“Door onze Europese
aanwezigheid én
het gebruik van
een merknaam
wilden we ook ons
merk internationaal
versterken”
volledig zichtbaar binnen wat dan Lotto Dstny
als ploeg gaat heten. Een team dat grotendeels bestaat uit jonge, talentvolle renners die
meestrijden in de World Tour, de Champions
League van het wielrennen. Partners en klanten
gaan ook actief profiteren van de sponsoring.
Tijdens de Amstel Gold Race op 10 april waren
een beperkt aantal partners en klanten al van
de partij.

Overnames versterkt technologische
kennis
Het kan niemand zijn ontgaan, dat Dstny de
afgelopen jaren de overnames aan elkaar
rijgt. Afgelopen jaar zijn onder meer Meridix
(communicatieanalyse), de Belgische cloudprovider Stuart, het Franse IPLine en natuurlijk
Soluno en Telepo overgenomen.
Door de overnames zijn het afzetgebied en
de klantenbase gegroeid, maar is vooral ook
nieuwe technologie en kennis toegevoegd. Ed:
“Met Telepo hebben we onze eigen UC-technologie in huis gehaald. Het was cruciaal dat we
gelijktijdig Soluno konden acquireren, waarmee
we een ingang hadden bij de grote service
providers. Van de meer dan twee miljoen seats
zit een groot deel bij de grote operators. Zo is
T-Mobile in Nederland nu klant.”
En de ochtend van dit interview werd bekend
dat de Britse leverancier van MS Teams
koppelingen Qunifi ook was toegetreden tot
de Dstny familie. Qunifi’s Call2Teams platform
is de wereldwijde leider in Teams integratie
voor UCaaS aanbieders. De dienstverlening

strekt zich uit over de hele wereld. Eindklanten
in meer dan 100 landen en organisaties met
samen meer dan 2 miljoen Teams gebruikers
communiceren via Qunifi. Ed: “Een vriendschappelijke overname, we hadden al een
partner contract met ze. Wij breiden hiermee
onze dienstverlening verder uit. Zij kunnen
zich focussen op het door ontwikkelen van
de technologie. Zij hebben met slimme
oplossingen met name de afgelopen twee
jaar snel marktaandeel verworven. En wat bij
elke overname belangrijk is, hun DNA past
uitstekend bij ons. “
Dstny zit zeker niet stil en zal zeker ook stappen
gaan zetten op het gebied van CCaaS, vertelt
Ed. “Maar dat is een zoektocht omdat een
partij ook qua technologie goed moet
aansluiten. In Nederland zijn we recent een
samenwerking gestart met Puzzel, een
leverancier op dit gebied. We kijken hier ook
naar de verschillende technologieën die we of
los kunnen integreren of bovenop ons platform
kunnen zetten.”
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“In de toekomst zijn
we veel meer een
technologie bedrijf
en veel minder een
leverancier van
oplossingen van
derden”
Breed portfolio in UC
Het gesprek gaat grotendeels over UC en een
stukje over CC, duidelijk is wel dat de groei
naar de UC-markt centraal staat. En dat Dstny
daar grote stappen heeft gezet naar het verder
ontwikkelen binnen een eigen platform. Ed:
“We bieden hierin Xelion, 3CX, Swyx en we
starten nu met Telepo en dus ook MS Teams
integraties. 95 Procent van de klanten kun je
op elk platform zetten, maar het gaat om de
laatste vijf procent. Dat zijn vaak grotere
organisaties die een strak bedrijfsproces
hebben waar het platform zich op moet
aanpassen. Dat is maatwerk en daar kunnen
wij prima mee uit de voeten.”
Telepo is in Nederland pas recent aan het
portfolio toegevoegd, vertelt Ed. “We zijn
nu druk bezig met het opleiden van al onze
mensen, van support tot sales. Dat betekent
dat we het na een gedegen voorbereiding eind
van Q2 in de markt gaan zetten. In de tweede
helft van het jaar zullen we een aantal
functionaliteiten gaan toevoegen.”
Eigen technologie
Duidelijk is dat, mede door de overnames, de
eigen producten en diensten steeds belangrijker worden. “In de toekomst zijn we veel
meer een technologie bedrijf en veel minder
een leverancier van oplossingen van derden.
In Nederland onderscheidden we ons daar al
met het leveren van toegevoegde waarde.
Dat blijven we ook doen. Die kennis geven
we ook door aan de andere organisaties in
de groep.” Een goed voorbeeld daarvan is
de ontwikkeling van VoIPcube. Middleware
die functioneert tussen UC en de CRM- of
ERP-software bij de klant. “In totaal gaat het
om ruim 40 integraties met veelvoorkomende
CRM en ERP software en voegen we in hoog
tempo nieuwe integraties hieraan toe. Bijzonder
is dat VoIPcube automatisch alle releases van
al die software bijhoudt en daardoor de
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Ed Smit, managing director van Dstny Nederland

koppelingen met de klant zonder extra
werkzaamheden actueel kan houden en snel
kan inrichten. Iets wat bij normale release
updates wel weken of zelfs maanden kan
duren. Dat bieden we al aan eindklanten en
na wat verdere ontwikkeling, in Q4, ook aan
het wholesale kanaal. Dat is een mooie ontwikkeling waar we ook buiten Nederland mee
verder kunnen.”
Partnerkanaal centraal
Het partnerkanaal wordt vaak nerveus als een
leverancier ook direct levert, weet ook Ed. “Als
ik vraag of we ooit samen bij dezelfde klant
hebben gezeten, wordt het meestal stil.
Daarbij vertel ik onze partners altijd dat wij
maar een heel klein stuk van de hele zakelijke
telecommarkt van vier miljard voor onze
rekening nemen. En zijzelf een nog kleiner
deel. Hun echte concurrenten zijn de grotere
traditionele operators. We zijn en blijven trouw
aan onze partners. We horen terug dat de
betrouwbaarheid, bereikbaarheid en de
dienstverlening enorm vooruit zijn gegaan.
Een van de zaken voor de komende tijd is
dat we nóg meer aandacht aan de partners
willen geven.”

Doelen voor de komende tijd
Streven voor de komende jaren is in elk geval
om de footprint in Europa te vergroten door in
meer landen actief te worden via overnames.
Ed tot slot: ”Dat is met name de focus van onze
CEO Daan De Wever. Hij kijkt of een bedrijf
hetzelfde DNA heeft en of het deel van de
markt wat ze bedienen interessant genoeg is
om een groeispurt te kunnen maken. De omzet
voor de gehele Dstny groep ligt nu rond de
200 miljoen en over een aantal jaren willen we
wel naar de één miljard. Dat betekent groei in
autonome omzet en uit meer landen. En zeker
ook door de juiste technologie-keuzes te blijven
maken. Dat is de reden dat we op zoek zullen
blijven gaan naar technologie partners. Die
groeiambities gelden zeker ook voor Nederland.
Ook hier kijken we naar overnamepartners.
Ons streven is om beter en sneller te worden
door de overnames die we doen, en dat we
daardoor slimmer worden en zo betere service
en producten kunnen leveren.“

Training

Meer weten?
www.tbmnet.nl/evenementen

Technici, software engineers en technische
account managers of consultants in de Telecom
en IT hebben vaker én intensiever contact met
klanten dan verkopers. In de basis hebben ze
daardoor meer zicht op commerciële kansen.
Maar hoe ontsluit je dit verkooppotentieel bij
jezelf? Hoe kun je als niet-verkoopmedewerker
bijdragen aan het commerciële succes van je
organisatie? Speciaal hiervoor is deze training.

Verkooptraining voor
technici, software engineers
en consultants
In één dag geven we inzicht in (ver)koopprocessen en leren
we hoe je hierin succes kunt boeken zonder dat we je
willen veranderen in een gelikte salestijger.
We behandelen sociale (verkoop)vaardigheden en leren
je (door)vraagtechnieken te ontwikkelen. Alles vanuit de
gedachte hoe je als vanuit je techniek- of technologieachtergrond het liefst werkt en communiceert. Trainer is
Gerard van den Heuvel, eigenaar van AC-Company. Binnen
zijn opleidingsbureau heeft hij zijn meer dan 30 jaar ervaring
als accountmanager, salesmanager en salestrainer binnen
de ICT-branche gebundeld tot deze hands-on training.

WAT LEER JE DEZE DAG
•
•
•
•
•
•
•
•

Inzicht in verkoopprocessen;
Waar wordt een klant blij van, zodat je de klant beter kunt helpen;
Hoe goed luistert een techneut eigenlijk (nul-meting);
Wat bereik je door het stellen van de (juiste) vragen;
Wat levert een goede gespreksvoorbereiding op;
Hoe kunnen we de pijn van de klant aanvoelen en waarderen;
Hoe blijf je in beeld bij je klant en hoe ‘verkoop’ je jezelf;
Sparren met gelijkgestemden.

We sluiten de training af met een stoomcursus social selling
onder leiding van een ervaren marketeer, waarin we je leren
hoe je in beeld kunt blijven bij de klant en hoe die je als
autoriteit ziet op je vakgebied, met name via social media.

PROGRAMMA VRIJDAG 3 JUNI
10.00 		
12.30 - 13.30
13.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 		

Start
Lunch
Vervolg training
Social selling
Borrel

Na een maand belt Gerard je voor een 1-op1 evaluatie.

LOCATIE Van der Valk | Houten
KOSTEN 495,00 euro ex BTW

Gerard van den Heuvel

Meer info op www.tbmnet.nl/evenementen
Aanmelden kan via tbm@magentacommunicatie.nl
of 024-345 41 50
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Frank aan de Stegge, Global Partner Marketeer bij Zoom

Frank aan de Stegge is als Global Partner Marketeer bij Zoom de afgelopen twee
jaar nauw betrokken geweest bij de groei van het platform. Een groei die werd
versterkt door de COVID-19-pandemie, maar zeker niet losstaat van de focus van
het bedrijf om zowel partners als eindklanten te ondersteunen in hun succes.
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Zoom legt focus op klanten partnertevredenheid met
nieuwe features
Er is in twee jaar tijd veel gebeurd
rondom Zoom. Waar staan jullie nu?
“We hebben de afgelopen twee jaar hard
gewerkt aan het verstevigen en uitbouwen
van ons portfolio”, begint Frank aan de
Stegge. “Onder andere door het investeren
in mensen en kennis binnen de organisatie.
We zijn nog steeds aan het groeien en blij dat
we onze klanten zo goed kunnen bedienen
met ons portfolio. Door de transitie naar
het hybride werken is er een toegenomen
behoefte aan het digitaliseren van de werkprocessen en de daarbij behorende infrastructuur.
We zijn bezig met een shift en willen dat
mensen ons niet alleen kennen van Zoom
videomeetings. Deze behoefte beantwoorden
wij door onder andere sterk te investeren in
Zoom Phone en Zoom Rooms, die de klant
ondersteunen in het hybride werken. We laten
hiermee zien dat Zoom een compleet, veilig en
marktleidend platform biedt voor steeds meer
use cases rondom UCaaS-vraagstukken.”
Hoe zorgen jullie ervoor dat de markt
weet dat Zoom meer biedt dan alleen
videomeetings?
“We zorgen dat de Channel Partners goed
getraind zijn in het begrijpen van de nieuwe
proposities en de nieuwe techniek, zodat
ze onze klanten goed kunnen adviseren en
vervolgens correct kunnen implementeren.
We zijn zeker nog niet klaar en blijven
investeren in user experience, security en
extra gebruiksmogelijkheden. We willen
dat onze klanten een platform hebben dat
meegroeit met wat hun organisatie nodig
heeft. Om dit te kunnen doen zijn we zelf bezig
met innovaties, maar we bieden ook onze
channel partners de mogelijkheid om nieuwe
diensten te ontwikkelen met onze API/SDK
integratiemogelijkheden.”

Welke nieuwe diensten zijn er de laatste
maanden toegevoegd aan jullie portfolio?
“We hebben net Zoom Contact Center
aangekondigd”, vervolgt Frank aan de Stegge.
“Dit is zeker voor onze channel partners een
interessante uitbreiding, die naadloos binnen
bestaande Zoom-omgevingen kan worden
geïntegreerd en goed aansluit op Zoom Phone.
Zoom Events is ook een mooi voorbeeld van
een dienst die echt door het bedrijfsleven
wordt omarmd. Een bijzondere feature van
Zoom Events is bijvoorbeeld ticketing, waarbij
organisaties een prijskaartje kunnen hangen
aan toegang tot hun online evenement. Andere
interessante ontwikkelingen binnen Zoom
Events zijn de mogelijkheid tot meerdere
parallelle sessies, complete agenda’s en een

een coöperatieve vereniging van Nederlandse
onderwijs- en onderzoeksinstellingen die
samenwerken om de best mogelijke digitale
diensten in te kopen of te ontwikkelen en om
kennisdeling te stimuleren door steeds te blijven
innoveren”, legt Frank uit.
“We hebben nieuwe privacy opties toegevoegd,
zoals oplossingen voor het lokaliseren en
verwerken van gegevens van Europese klanten
binnen de EU, een EU-ondersteuningsdienst,
mogelijkheid tot inzageverzoeken en een
communicatievoorkeurscentrum. Dit is maar
een kleine greep uit wat we gedaan hebben,
maar het is waar veel organisaties op zaten te
wachten. We zijn superblij dat dit is gelukt en
we krijgen hier ook goede reacties op vanuit de

“De concurrentie houdt ons scherp”
eventportaal. Voor commerciële bedrijven is
dit heel makkelijk om uit te rollen en verder te
ontwikkelen.
Wat verder in het oog springt is Zoom
Workspace Reservation. Wederom een
uitbreiding binnen het vertrouwde platform,
waarmee je als je naar kantoor gaat kunt
zien welke vergaderruimtes of werkplekken
beschikbaar zijn door middel van een visuele
weergave van het kantoor. Je kunt deze
ruimtes dan online reserveren en ook weer
vrijgeven wanneer je naar huis gaat, zodat deze
beschikbaar komt voor anderen. Wederom
een visuele toevoeging die het gemak van het
hybride werken ondersteunt.”
Jullie hebben ook verbeteringen aangebracht op het gebied van privacy, iets wat
belangrijk is voor de Nederlandse markt.
“Ja, dat klopt. Daar zijn we samen met SURF
heel nauw bij betrokken geweest. SURF is

markt. Met kennisoverdracht en bijvoorbeeld
case studies zullen we de markt laten zien hoe
ook bedrijven in Nederland de oplossingen van
Zoom succesvol en volledig compliant aan de
AVG toepassen.”
Ook andere aanbieders van collaboration
tools laten steeds meer van zich horen.
Hoe is dit krachtveld op dit moment?
“Ik zeg altijd “A rising tide lifts all boats”. Vanuit
de markt is er veel behoefte aan innovatie en
doorontwikkeling en alle partijen binnen deze
markt kunnen hiervan profiteren. De vraag is
dan wie het meest innovatief is en het meest
klant- en doelgericht. Zoom is super innovatief.
We releasen maandelijks nieuwe features
binnen ons platform, om in te spelen op de
vraag van klanten. We zijn positief en blijven
door innoveren. We zijn zeker niet bang voor
onze concurrentie”, lacht Frank. “Het houdt je
scherp je en we kijken vol vertrouwen uit naar
de toekomst.”

TBM • APRIL-MEI 2022

29

UCaaS

“We willen elke dag
1 procent beter worden”

Je ziet dus beweging in de markt en een
vraag naar nieuwe toepassingen?
“Zeker! Organisaties veranderen niet zo snel
van applicaties, ook niet als het SaaS is. Je
hebt te maken met verandermanagement, dus
je kunt niet zomaar processen veranderen.
Bedrijven moeten daar klaar voor zijn. Ze
moeten daar tijd, effort en resources in steken
en zo zorgen voor een soepele overgang naar
een andere technologie bijvoorbeeld. Bedrijven
hebben dus wel wat tijd nodig voordat ze
overstappen naar een nieuw platform. Of ze
doen dit gefaseerd, dan gebruiken ze voor
videomeetings Zoom en voor collaboration
kiezen ze een andere technologie. Dit zullen
alle vendoren moeten respecteren. Je kunt
niet zeggen: als je voor het één Zoom gebruikt
moet je voor alles Zoom gebruiken. Daarom
hebben we ook een modulair portfolio voor
onze klanten.”
Hoever zijn jullie met integraties met
andere oplossingen?
“Vanaf het begin zijn wij heel erg open geweest
met onze API en SDK (Software Development
Kit). En we hebben natuurlijk Zoom Apps,
waarmee bedrijven naadloos hun apps
kunnen integreren binnen hun Zoom client.
Een mooi voorbeeld hierbij vind ik de samenwerking met DocuSign, waardoor je live in een
Zoom-meeting een contract kunt ondertekenen. Zo kun je visueel en tekstueel samenwerken. Dit wordt meer en meer toegepast.
Maar je kunt bijvoorbeeld ook live in een
meeting een Kahoot houden of direct automatisch notulen laten schrijven met Linkando.”
Jullie zijn het partnerkanaal flink aan
het uitbouwen. Wat betekent dit voor de
Nederlandse markt?
“Onze groeiambities zijn hoog. Niet alleen in
Nederland maar in heel Europa. We investeren
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continue in onze channel om die groei te laten
plaatsvinden. Onze eigen Zoom Salesforce
draagt daar ook sterk aan bij. We hebben
tientallen partners, zowel gespecialiseerd in de
audiovisuele kant, maar ook bredere partners
qua collaboration en partners op het gebied
van Zoom Phone. Het gaat dus om zowel
generalisten als specialisten en we zien nog
voldoende ruimte voor groei binnen dat hele
gamma. Met Zoom Up, het nieuwe partnerprogramma, bieden we voor de juiste partner
die past binnen het profiel ook Zoom Phone als
resell mogelijkheid. Tot voor kort was dit alleen
mogelijk als referral, dus een Zoom partner kon
een lead aandragen. Vanaf nu kunnen specifieke gecertificeerde partners zich kwalificeren
voor het resellerprogramma van Zoom Phone.
Dat is een hele grote doorbraak.”
Hoe pakken jullie dit aan?
“Sommige channel programma’s kijken alleen
of hoofdzakelijk naar omzet. Dan ben je Silver,
Gold of Platinum,” lacht Frank. “En dan? Bij ons
is dat anders, we kijken niet alleen naar omzet,
maar ook naar de investering die de partner
doet in kennis. Hoeveel medewerkers zijn er
getraind en in welke mate committeren zij zich
aan het partnerschap met Zoom. Dat bepaalt
mede het niveau van de partner. Dus niet alleen
de grootste partners kunnen platinum worden,
maar ook kleine partners die naar ratio investeren in de samenwerking. We democratiseren
veel meer dan andere programma’s en ik denk
dat dit recht doet aan de samenwerking.”
“Onze partners hebben ook toegang tot ons
marketing automation platform, het Partner
Demand Center, wat we in januari hebben
geïntroduceerd. Dit is ook een fantastische
ontwikkeling, waardoor partners die aan
de onderkant van de markt zitten worden
geholpen met het uitrollen van campagne
templates voor content, datasheets en

presentaties. Ze kunnen ook customized
e-mails versturen en landingspagina’s en social
media content maken. We krijgen hier zeer
positieve en interessante feedback op van onze
partners. We zitten nu pas in fase 1, maar in
fase 2 gaan we alweer uitbreiden met meer
content gebaseerd op de communicatiefocus
die Zoom zelf ook hanteert. Partners hoeven
dus niet zelf het marketingwiel uit te vinden en
kunnen snel een campagne in elkaar zetten die
aansluit op de meest relevante klantbehoeftes,
met als resultaat betere leads en conversie.”
Zoom lijkt geen moeite te hebben met
de vele veranderingen die de markt
momenteel doormaakt. Hoe komt het dat
jullie zo snel kunnen schakelen?
“Het zit in ons DNA. Onze CEO en het
leadership team van Zoom zitten hier bovenop.
Customer happiness klinkt misschien als een
algemene term, maar iedereen bij Zoom is
daarmee bezig. We moeten ervoor zorgen dat
onze klanten tevreden zijn, want dan zijn we
succesvol. Deze cultuur is voor iedereen bij
Zoom een logische zaak. Onze Chief Product
Officer jaagt de innovatie aan: wat moeten we
doen om onze klanten tevreden te houden?
Dat is de filosofie die ons allemaal aanstuurt.
Een partner wil een goed product en een goede
marge, maar ook zeker een bedrijf waar het
makkelijk mee zaken doen is.
Geen enkel bedrijf is perfect, ook Zoom niet,
maar we luisteren naar onze partners en gaan
met ze in gesprek. We doen dit, omdat we elke
dag 1 procent beter willen worden.”
Tot slot, wat kunnen we het komende
half jaar van Zoom verwachten?
Heel veel! Zoom Contact Center zullen we ook
in Nederland gaan uitrollen. Daar kijk ik echt
naar uit, want het is een volledig nieuwe tak
van ons portfolio. Commercieel en technisch
gezien biedt dit veel kansen voor onze channel
partners. Het Partner Demand Center gaan we
verder uitbreiden en promoten, zodat partners
daar nog meer gebruik van kunnen maken. En
na de zomer hebben we ook weer Zoomtopia”,
sluit Frank aan de Stegge af. Zoomtopia is het
flagship event voor onze partners. Hier zullen
ook zeker weer nieuwe oplossingen worden
geïntroduceerd.”

Redactie

Bart van de Kar, CCO Netaxis Solutions:

‘Teams Voice
Automation
oplossingen
voor de hele
keten’

Marty van de Veerdonk (links) en Bart van de Kar (rechts)

De opmars van Microsoft Teams als telefonie platform is niet meer te negeren. Tegelijkertijd is ook de
vraag naar tooling voor geautomatiseerde leveringen niet meer te stoppen. Netaxis Solutions heeft
zowel voor Direct Routing als Operator Connect de oplossing.

“Natuurlijk zien ook wij de kansen maar vooral
ook uitdagingen in de telefoniemarkt voor
Microsoft Teams. Dit is een van de belangrijkste
redenen geweest om recent de Microsoft
Teams specialist Anyroute toe te voegen aan
ons bedrijf. Door deze overname, zijn we in
staat geweest om sneller een geautomatiseerde
leveringsoplossing voor Microsoft Teams te
ontwikkelen.’, zegt Bart van de Kar, CCO van
Netaxis Solutions. Ook Marty van de Veerdonk,
Solution Architect van Anyroute en nu ook bij
Netaxis Solutions, toont zich heel tevreden:
“Ik ben blij dat de diensten van Anyroute nu
onderdeel uitmaken van Netaxis Solutions.
Samen zijn we namelijk in staat om wereldwijd
impact te maken binnen het Microsoft Teamsdomein.”
Wereldwijd netwerk
Het snelgroeiende internationaal opererend
Netaxis Solutions biedt al jaren specifieke
softwareoplossingen voor de telecommarkt.
Na een start als System Integrator, is Netaxis
zes jaar geleden gestart met het ontwikkelen
van telecom specifieke softwareoplossingen.
Hiermee is Netaxis zeer succesvol in de
internationale Service Provider markt door
slimme integraties met de platformen van Cisco

en Oracle.” Door onze intensieve relaties met
Service Providers zijn we uitstekend in staat
gebleken om de dagelijkse operationele uitdagingen te vertalen naar de juiste benodigde
automatisering. Onze oplossingen maken het
zelfs mogelijk voor IT resellers om zelfstandig
klanten te onboarden en beheren”
Teams Automation
“De noodzaak voor automatisering voor het
uitrollen van Teams telefonie is zeer hoog
voor zowel Service Providers als IT resellers.
Daarom heeft Netaxis een Teams Voice
Automation oplossing gebouwd die zowel
voor Service Providers als IT resellers geschikt
is. De oplossing is opgebouwd uit modules
die gebruikt kunnen worden met of zonder
een eigen Direct Routing infrastructuur.
Omdat Netaxis zelf ook beschikt over een
multi-tenant Direct Routing infrastructuur kan
ook een IT reseller snel en direct white-label
Teams telefonie diensten leveren.”, aldus Bart
Coelmont, Product Manager SaaS.
Operator Connect
“Naast de enorme belangstelling voor Direct
Routing zien we binnen het Service Provider
landschap ook een verschuiving richting

Operator Connect. Een snelgroeiend aantal
service providers zien de meerwaarde van
Operator Connect als Teams Telefonie variant.
Voor het verkrijgen van de Operator Connect
certificering vanuit Microsoft is onder meer een
complexe API integratie vereist met de OSS/
BSS en netwerk infrastructuur van de service
provider. Dankzij onze expertise in combinatie
met ons modulair software platform, slagen we
erin om providers in een mum van tijd aan te
sluiten op de Operator Connect programma
van Microsoft.
Operator Connect is recent gelanceerd en
is bijgevolg onderhevig aan continue veranderingen. Ons team van experts volgt de
ontwikkelingen op de voet en zorgt ervoor dat
onze klanten altijd over de laatste informatie
beschikken en gebruik kunnen maken van de
meest geavanceerde oplossingen van Netaxis.”

Voor meer informatie neem contact op
met Netaxis Solutions: T- 030-2004494 of
mail via info@netaxis.nl
www.netaxis.nl
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Michel Fastenau, manager portfolio SME Mobile,
UC/Voice & Small Business bij KPN

Focus KPN in het MKB blijft op waarde
toevoegen en vereenvoudiging voor
klanten en partners

Ondernemend Nederland versneld aansluiten op
glasvezel, focus op diensten die altijd, overal en
veilig werken en bereikbaar zijn mogelijk maken, én
vereenvoudigde self-service. Een paar van de belang-

Michel werkt zo’n elf jaar bij KPN, waar hij ooit
instroomde in het young potential programma.
Vervolgens was hij actief in diverse disciplines,
van ketenmanagement glasvezel via verschillende rollen binnen de retail organisatie,
distributie management en go-to-market, nu
als manager portfolio verantwoordelijk voor het
SME/SMB segment. Dus van ZZP-SoHo tot
MKB. Direct én indirect, waar de circa 1.850
partners die opereren onder de vlag van KPN
en RoutIT dus ook onder vallen.
Security
Een van de belangrijkste aandachtsgebieden
op dit moment is security, merkt Michel op.
“Sinds corona werken mensen op verschillende plekken met devices van de werkgever
en soms ook gewoon met eigen devices. Dit
brengt onzekerheid en kwetsbaarheid met zich
mee. Overal en altijd kunnen werken moet dus
hand in hand gaan met overal veilig kunnen
werken. Hybride werken lukt steeds beter,
maar ontdekken of dat veilig is, is niet vanzelfsprekend. Dat zit ‘m ook in bewustzijn. Bij de
werkgever, zijn IT’er, maar ook de werknemer
zelf. We hebben voor onze klanten natuurlijk
EVI (Extra Veilig Internet) als standaard
beveiliging binnen de access, en we bieden
end-point security, maar het begint bij
bewustzijn over mogelijke risico’s en
bedreigingen. Om deze reden besteden we hier
ook aandacht aan tijdens het Release event,
zodat onze partners dit bewustzijn ook weer
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rijkste aandachtsgebieden van KPN voor het MKB,
richting hun klanten
zo leren we van Michel Fastenau, manager portfolio
kunnen vergroten.”
SME Mobile, UC/Voice & Small Business bij KPN.
Vanuit KPN is alles
We spreken hem aan de vooravond van het partner
secure by design, we
event Release 2022. “Alles wat we doen, is vanuit de
zorgen ervoor dat onze
platformen secure zijn,
drie basisprincipes; het bieden van onderscheidende
we toetsen diensten
proposities, eenvoudig zaken doen én waarde
standaard vanuit onze
toevoegen voor klant- en partner.”
security protocollen, en
ontwikkelen diensten
dus met als uitgangspunt dat het de veiligheid
“Grootzakelijk is al om, die zien de kostenvoor de klant waarborgt.
besparing, het positieve effect op o.a. milieu
(minder reisbewegingen), het gegeven dat
“Verder heeft KPN Ventures recent een
medewerkers thuis doorgaans productiever zijn
investering gedaan in een cloud-security partij.
én de privé-werkbalans beter op orde hebben.
Samen met deze partij wordt nu gekeken
Het is vanuit die behoefte ook een vraag van
naar het bieden van een cloud-based security
medewerkers zelf. In tegenstelling tot de corpooplossing aan onze MKB klanten. Denk aan
rates was het MKB minder goed voorbereid op
een veilig cloud-beveiligingsplatform wat
hybride werken. Na de start van de coronacrisis
organisaties en gebruikers volledige
hebben ze meer tijd nodig gehad om zich aan
bescherming biedt tegen bedreigingen via
te passen, en in sommige branches werkt
email, internet en cloud, ongeacht of ze
thuiswerken natuurlijk ook gewoon niet. Het
op kantoor, thuis of onderweg zijn. Michel:
MKB ging ook weer sneller terug naar kantoor,
”Partners vragen ook aan ons om dat stuk
maar ik denk zeker dat een groot deel van
beveiliging makkelijker voor ze te maken.
het MKB ook de voordelen inziet van hybride
Aan de ene kant de awareness stimuleren en
werken. Het is aan ons om ze daarbij te helpen
aan de andere kant diensten bieden die de
door te laten zien hoe het voor ze kan werken
beveiliging eenvoudiger maken.”
en het toegankelijk te maken. KPN Partner
Network is erop gericht om dit te realiseren
Efficient samenwerken
voor ze. We willen de klant vooruit helpen in
In de grootzakelijke markt is de beweging
deze stap en daar hoort dan die hele cyclus bij
richting UC een stuk duidelijker, maar in het
van connectiviteit inclusief glasvezel en mobiel,
MKB gaat dit wat minder snel, vertelt Michel.
werkplek, UC en security. Daarbij maken we het

KPN

Release 2022
Afgelopen maand organiseerde KPN Partner Network voor alle RoutIT & KPN partners
haar event Release. In 16 webinars, verdeeld over vier dagen, werden de partners en
hun medewerkers bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Ondanks dat live-events
weer mogen toch weer online, omdat je zo veel meer betrokkenen bereikt. Kwamen er
in 2019 nog zo’n 750 vakgenoten naar Release in Ede, vorig jaar trok de online versie
3.500 bezoekers. Daarnaast is een belangrijk voordeel natuurlijk dat de sessies achteraf
teruggekeken kunnen worden. Waar Release in het voorjaar zich richt op een bredere
doelgroep binnen de partners, heeft Vision in het najaar de focus meer op ondernemers en
management. Net als vorig jaar zal Vision ook dit jaar live plaatsvinden in Ede.

onze partners zo makkelijk mogelijk. Het verder
vereenvoudigen en verbeteren van OneBase
(beheer platform voor partners en klanten)
speelt hier een belangrijke rol in.”
Geïntegreerde communicatie
Tijdens de coronacrisis werd het ineens een
stuk belangrijker dat mensen die gewend waren
op kantoor met een vast toestel te bellen ook
thuis bereikbaar waren. Dat kon natuurlijk al
met vast-mobiel integratie, maar nog lang niet
iedereen had dat geregeld. Met vast-mobiel
integratie wordt de flexibiliteit qua bereikbaarheid vergroot, maar daarnaast ontstond
natuurlijk ook de behoefte om online te kunnen
vergaderen en op afstand goed met elkaar te
kunnen samenwerken. De vraag naar oplossingen als Microsoft Teams of Cisco Webex
nam daarmee toe. Het mooie is dat wij dat via
onze partners geïntegreerd met ons telefonie
platform kunnen aanbieden, zo wordt voor
klanten én de bereikbaarheid beter geregeld,
én het samenwerken.
“Voordeel voor de partner en de eindklant is dat
wij zowel Teams en Webex bieden. Het hebben
van een keus met ieder z’n eigen voordelen is
altijd prettig, zo kan beter ingespeeld worden
op de behoefte van de eindklant. Voor de
partner zit de winst ‘m ook in het bieden van de
dienstverlening er omheen; levering, configuratie,
service etc. We zijn blij dat we samen met onze
partners door deze dienstverlening ondernemend Nederland vooruit kunnen helpen in
een toch wel veranderende manier van werken.
Uiteindelijk wordt iedereen blij van efficiënter en
gemakkelijker werken.”
De klant aan de knoppen
Eenvoudig zakendoen is een van de credo’s
van KPN Partner Network, ook ingegeven om
de partner te ontlasten. Personeel is in de IT
erg schaars, en je wilt je mensen niet belasten
met zaken die ook volautomatisch kunnen.
“Via platforms zetten we de klant aan de
knoppen. Zodat deze makkelijk instellingen kan
aanpassen of een bestelling plaatsen.
Ben ik op kantoor en wil ik mijn doorschakeling
instellen via een druk op de knop, dan is dat

super makkelijk. Dat doe je in de MijnGesprek
app, die is bedoeld voor je bereikbaarheidsinstellingen. Een extra sim bijbestellen voor
een nieuwe medewerker of eenvoudig inzicht
in je producten en diensten kan in de nieuwe
MijnKPN app die we recent hebben geïntroduceerd, speciaal voor onze MKB klanten. En
natuurlijk werken we verder aan ons MijnKPN/
OneBase online digital services platform. Ook
daar willen we zorgen dat de partner onze
diensten in een platform kan regelen.”
Is er dan nog wel werk voor de partner te
doen? “Uiteindelijk moet 'n dienst altijd nog
opgeleverd worden, dus daar heeft de partner
een belangrijke rol. In het servicedeel wil je alles
zo eenvoudig mogelijk maken.”
Net als veel MKB klanten is ook de partner nog
niet altijd klaar voor het leveren van hybride
werkoplossingen. “Zo introduceren we tijdens
Release 2022 het partnertransformatie
programma. We hebben telco’s aan de ene
kant en MSP’s aan de andere kant. Daar zit een
groot stuk tussen. We hebben een programma
gemaakt waarin we de ondernemer en zijn
mensen meenemen in de stap richting IT.
Inhoudelijk maar ook qua bedrijfsvoering. Bij de
eerste klantbezoeken sturen we een van onze
consultants mee om bij die klant de werkplek
uit te rollen. De eerste keer doen wij het, de
tweede keer samen en de derde keer kijken
we mee. Zo helpen we de partner naar de
nieuwe wereld. Het inrichten van een moderne
werkplek is immers heel wat anders dan het
inrichten van een telefooncentrale. Het is
belangrijk dat je investeert in kennis, anders ga
je het niet redden. Daarom is de KPN Partner
Network University zo belangrijk. Dit jaar zijn er
alleen al 205 technische trainingen gepland in
Ede. Zo helpen we onze partners om te blijven
ontwikkelen.”
Ambitie in glasvezel
‘Wie de verbinding heeft, heeft de klant’, is
een bekend gezegde in de telecom. VoIP
neemt daarin nog steeds een belangrijke rol
in en groeit nog steeds. En connectiviteit of
bereikbaarheid gaat natuurlijk steeds meer via
mobiel. “Een mijlpaal daarin is dat we vorig jaar

door Ookla tot beste netwerk van Nederland
zijn uitgeroepen, en dit jaar door Umlaut zelfs
tot beste netwerk van de wereld”. En dan is
er natuurlijk glasvezel, de verbinding van de
toekomst, welke we nu versneld uitrollen door
heel Nederland. Met de oprichting van de joint
venture Glaspoort vorig jaar worden bedrijventerreinen hier nadrukkelijk in meegenomen.
Michel: “Een concurrerende markt. Ook hier
gaat het erom dat je bedrijven op een terrein
helpt met hun behoefte aan een snelle en
stabiele verbinding. Voor de partner is het
belangrijk dat je hem een goede propositie
biedt waarmee hij relevant en interessant kan
zijn voor de klant. We willen meer dan 75
procent van ondernemend Nederland toegang
geven tot onze glasvezel diensten binnen
vijf jaar. Dit jaar gaat Glaspoort op ruim 140
bedrijventerreinen uitrollen, waar wij als KPN
onze MKB glasvezel KPN het MKB het MKB
onze zakelijke glasvezel proposities . Hier zijn
we niet alleen onderscheidend met supersnel
en stabiel internet, maar ook de standaard meegeleverde security oplossing ‘extra veilig internet’, en 4G back-up. Erg waardevol voor
bedrijven. We hebben wel meegemaakt dat
ondernemers het niet eens in de gaten hebben
als de glasvezel verbinding eruit ligt omdat
bijvoorbeeld een kabel is geraakt. Zo blijft de
ondernemer gewoon in business. Daarnaast
kan de ondernemer bij ons glasvezel afnemen
als onderdeel van onze totaaloplossing KPN
EEN MKB, inclusief mobiel, voice, zakelijke TV,
werkplek etc.
Tot slot zijn we overstappen met behoud van IP
adres aan het ontwikkelen. Iemand die koper
heeft zit hoogstwaarschijnlijk al bij KPN en voor
sommige ondernemers is een vast IP adres van
belang voor hun dienstverlening of bijvoorbeeld
beveiliging. Behoud van IP adres draagt dan bij
aan een soepele overgang van koper naar glas.
Dat maakt de keuze voor een partner om het
samen met ons te doen wel heel makkelijk. En
in tegenstelling tot de andere aanbieders doen
we ook niet aan vraagbundeling. Wij maken
een plan voor zo’n terrein met de ambitie om
80 procent te verglazen en daar gaan we dan
vol voor”, besluit Michel.
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Voordeeluitjes.nl doet
haar voordeel met
UNIVERGE BlUE
In ruim 15 jaar is Voordeeluitjes.nl uitgegroeid tot dé arrangementenspecialist van Nederland. Het biedt
gasten in samenwerking met hotels, vakantieparken en bed & breakfasts aantrekkelijke en voordelige
arrangementen voor verblijven in Nederland, Duitsland en België. Om verdere groei en nog betere

dienstverlening te faciliteren, stapte Voordeeluitjes.nl onlangs met succes over op UNIVERGE BLUE,
de alles-in-eén Cloud communicatie oplossing van NEC. Joeri van Zijl, Chief Commercial Officer, en

Sandra Berenschot, Contact Center Manager, lichten hun keuze en ervaringen met UNIVERGE BLUE toe.
Met 120 medewerkers, werkzaam vanuit
kantoren in Deventer, Amstelveen, Duitsland
en India, is Voordeeluitjes.nl dagelijks bezig
met het bedienen van haar klanten – de
gasten en de nu ruim 2000 verblijfslocaties.
“Door de corona pandemie is er nog meer
dan voorheen behoefte om een paar dagen
weg te gaan, het liefst in eigen land of net
over de grens. Onze business en organisatie
groeit, en de communicatiefaciliteiten
moesten ook meegroeien”, licht Joeri
van Zijl toe.

Future Proof
In lijn met het businessplan 2025 besloot
Voordeeluitjes.nl vorig jaar daarom de
bestaande on-premise PBX en call center
infrastructuur te vervangen door een moderne,
toekomstvaste oplossing.
Inventarisatie van behoeften en de nieuwste
mogelijkheden op de markt leidde naar NEC’s
UNIVERGE BLUE. Business Partner SPIE
Nederland imple-menteerde naar volle
tevredenheid de op 120+ licenties gebaseerde
UNIVERGE BLUE CONNECT telefonie en
UNIVERGE BLUE ENGAGE contact center
oplossing. Ook Intermedia, strategische
partner van NEC voor Cloud communicatie,
was nauw bij de implementatie betrokken.
“De move naar UNIVERGE BLUE biedt onze
organisatie veel voordelen”, vertelt Joeri.
“Het biedt volledig geïntegreerde

Joeri van Zijl, Chief
Commercial Officer
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Sandra Berenschot,
Contact Center Manager
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en hoogwaardige communicatie, terwijl de
hosted Cloud voorziening installatiebeslommeringen en ingewikkeld tech-nisch
beheer voorkomt. Dankzij automatische
updates hebben we steeds de nieuwste
functionaliteit en door de licentie structuur
kunnen we makkelijk per maand op- of
afschalen. Bovendien zijn collega’s nu
volledig flexibel in waar en wanneer ze
werken, ongeacht locatie”.
Perfect verlopen implementatie
Joeri is onder de indruk van de perfect
verlopen overgang naar de Cloud: “Het
contact met NEC en SPIE was zeer
ple-zierig. Hun teams werkten nauw samen
en dankzij de gestructureerde planning
verliep de implementatie vlekkeloos. Omdat
april tot september voor ons de veel
drukkere periode voor boekingen is, was
het voor ons heel belangrijk om voor

Redactie

1 april over te zijn. Tot mijn grote verrassing
konden we echter al 9 maart over op
UNIVERGE BLUE.”
Bereikbaarheid cruciaal
“Bereikbaarheid is voor onze business
natuurlijk van levensbelang”, vertelt Sandra
Berenschot. “Alles is online op onze website
georiënteerd, maar voor additionele vragen en
service aangelegenheden speelt het Contact
Center een cruciale rol om letterlijk in gesprek
met de gast te zijn. Men kan ons 365 dagen
per jaar bereiken, óók ‘s avonds: via de
telefoon, per e-mail en zelfs via WhatsApp en
de chat.”
“We zijn tot op heden dan ook heel tevreden
met UNIVERGE BLUE. Onze contact center
agenten vinden de ENGAGE Cliënt modern
en verfrissend, en het beheer is veel
makkelijker dan ons vorige systeem”, voegt
ze toe. “De uitgebreide zoek-, filter- en
classificatiefuncties zorgen voor een snellere
afhandeling van oproepen en betere
vastlegging van klantgegevens. We kunnen
nu bijvoorbeeld makkelijk gerichte data
opnemen, zoals een wijziging, bevestiging,
gewij-zigde betaling. Vroeger moest dat in
Excel, nu is het volledig geïntegreerd en opent
het betreffende venster zich al bij de start van
een gesprek.”
Service levels structureel hoger
“Customer Service is voor ons heel belangrijk.
Tenslotte willen we als Voordeeluitjes de lokale
held zijn. Met UNIVERGE BLUE kunnen
service levels heel handig en
gebruiksvriendelijk binnen

UNIVERGE BLUE is een Alles-In-Eén Cloud Communicatieplatform dat
NEC samen met haar strategische partner Intermedia heeft ontwikkeld
en momenteel wereldwijd introduceert.
Het combineert een bedrijfstelefooncentrale, chat, video, samenwerken in bestanden,
bestandsbeheer, contact center en online meetings tot een naadloze omgeving die past
bij elke bedrijfsgrootte, behoefte en werkstijl. En dat alles geleverd als Hosted Cloud
oplossing voor zorgeloos gebruik en beheer. In Nederland levert NEC haar UNIVERGE
BLUE diensten via zorgvuldig geselecteerde Business Partners, waaronder SPIE
Nederland.
Voor meer informatie zie: www.univergeblue.nl

2 minuten ingeregeld worden. De User
Interface is modern, flexibel en heel
gebruiksvriendelijk en laat toe om makkelijk
zelf dingen aan te maken. Het scherm is
overzichtelijk en biedt precies wat nodig is.
En de Whisper functie is ook een geweldige
toevoeging waardoor collega’s kunnen
bijspringen tijdens een gesprek.”
Sandra is ook zeer te spreken over het inzicht
dat het systeem de Contact Center Manager
biedt in diverse parameters. Zo kan
Voordeeluitjes.nl nu veel beter beoordelen
hoeveel tijd gemoeid is

met diverse werkzaamheden en daardoor
beter inzicht krijgen in de kosten. Het
eenvoudig op- en afschalen is ook een groot
voordeel, aangezien het contact center in de
drukke zomerperiode een aanzienlijk grotere
bezetting nodig heeft dan in de rustigere
winterperiode.
Nog meer voordeel in het verschiet
Voordeeluitjes.nl voorziet diverse toekomstige
uitbreidingen, onder andere met het als online
travel agent opvangen van overflow
boekingsverkeer vanuit hotels tijdens pieken
of buiten bijvoorbeeld hotelreceptie
openingstijden.
Dit verkeer kan in een aparte wachtrij
binnenkomen en ten behoeve van het hotel
worden afgehandeld. Ook verdere CRM
integratie ligt in het verschiet, met nog
uitgebreidere dataverrijking zoals het
herkennen van persona’s, en integratie met
een Payment Service Provider zodat gasten
ook bij hun boeking vooraf direct hun verblijf
kunnen betalen.
“Het is heerlijk om nu te kunnen werken met
een platform dat al deze verbeteringen
mogelijk maakt”, sluit Joeri van Zijl af.
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MWC 2022;
5G cruciaal voor
Metaverse, Europa
raakt achterop

De organisatie van Mobile World Congress 2022
kon opgelucht ademhalen nadat het de editie 2020
op het allerlaatst moest cancellen en er vorig jaar in juni
2021 een uitgedunde versie was. Deze editie swingde weer
als bijna vanouds met meer dan 60.000 bezoekers. Hier volgt
een kort overzicht van ontwikkelingen die opvielen.

Metaverse en 3D toepassingen
Al jaren wordt er gesproken over 5G toepassingen. Misschien kent u de film ‘Ready Player
One’ uit 2018. In de film ontvluchten mensen
het gewone leven en bezoeken een virtueel
universum genaamd OASIS. In 4K met een
Dolby versterker een geweldig spektakel. In
Barcelona was er op veel plekken ook een
spektakel met het Metaverse, Augmented
Reality en Virtual Reality. Ook de termen Mixed
Reality en eXtended Reality worden gebruikt.
Het is nu heel duidelijk: dit is allemaal mogelijk
met 5G. Vanuit de groei van het mobiele
dataverkeer ligt er sowieso een rol voor 5G,
maar nu is er een échte toepassing waar 5G
noodzakelijk voor is en die vrijwel iedereen
aanspreekt. Voor een goede virtuele verbinding
is een lage end-to-end latency (minder dan
20 ms) en een bandbreedte van enkele
honderden Megabit per seconde noodzakelijk. Binnenshuis kan dit natuurlijk ook met
WiFi, maar buitenshuis is 5G de beste optie.
De wereld om ons heen kan er dankzij de
Metaverse heel anders uitzien, zoals Huawei
bijvoorbeeld aantoonde. Op de afbeelding de
Plaza de Espana, met het oude beursterrein.

Mobiele Operators
Mobile World Congres is een beurs die door
mobiele operators wordt georganiseerd. Zij
laten hun nieuwe ontwikkelingen zien (zoals SK
Telecom en vele anderen) en gebruiken het ook
om te kijken wat leveranciers allemaal te bieden
hebben. De grote stands van operators zelf
blijf ik daarbij bijzonder vinden: welke klanten
ga je daarmee binnenhalen? Een Aziatische of
Duitse operator is kennelijk in Barcelona vooral
om hun merk te promoten, het zakelijk belang
ontgaat mij.

Het Koreaanse SK Telecom liet zien dat ze al
verder zijn dan VR en 3D: op hun stand was er
zelfs een 4D experience te ondergaan in een
echte kermisattractie (zie afbeelding SK Telecom). Eindelijk een ‘serieuze’ toepassing van 5G!

Een tweede signaal kwam onder andere van
Telefonica: de operators zullen de komende
jaren nog honderden miljarden gaan investeren
in 5G roll-out, maar het zijn vaak de `over the
top’ partijen zoals Youtube, Netflix en Meta
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Vanuit de GSMA (de vereniging van mobiele
operators) werd wel een duidelijk signaal
afgegeven aan Europa: er is een grote behoefte
aan gereguleerd spectrum en uniformiteit over
de landen. In veel landen (zoals in Nederland)
is de 3,5 GHz band en de 26 GHz band nog
niet beschikbaar, waardoor de 5G transformatie
achterloopt. Door China Telecom wordt dit
jaar de 1 miljoenste (!) 5G zendmast geplaatst.
De voorspelling is dat we in Europa aan het
einde van dit decennium net zo ver zullen zijn
als China aan het einde van 2022 is. We gaan
steeds verder achter de feiten aanlopen.

die verdienen aan de mobiele netwerken.
Daarnaast zijn er nog vele mensen niet
verbonden met de digitale wereld, die dreigen
veel te missen op het vlak van onderwijs en
kennis. Operators zoeken naar manieren om ook
hen te verbinden, bijvoorbeeld door Open RAN.
Open RAN
Vorig jaar werd al duidelijk dat Open RAN door
veel leveranciers wordt aangegrepen om mee
te doen in de 5G netwerk roll-out. De markt
wordt langzamerhand wat volwassener, met dit
jaar veel strategische partnerships. Qualcomm
(leverancier van modemchips aan Apple en
Samsung) is nu ook volop in de markt van
Open RAN gestapt, met samenwerkingen met
Microsoft Azure (5G Core en Edge Compute),
Mavenir (ontwikkeling massive MIMO 5G
zenders) en HPE. Met deze laatste levert
Qualcomm de X100 5G RAN Accelerator Card.
Deze kaart is als een soort videokaart in een
server te steken en zorgt voor de complexe 5G
radio berekeningen en interfaces. De interfaces
naar de radiozenders zijn waarschijnlijk 3x
100 Gigabit per seconde (zie afbeelding). Het
is namelijk gebleken dat Open RAN op een
standaard server met processoren niet genoeg
rekenkracht heeft voor de complexe 5G radio
berekeningen en de hoge interface snelheden.
Ook Intel, AMD (met Xilinx) en Dell met Marvell
lieten in Barcelona hun 5G accelerator PCIe
insteekkaarten zien. Veel operators zijn volop

Over de auteur
bezig met Open RAN ontwikkeling, maar voor
grootschalige 5G roll-out is het nog te vroeg.
Netwerkleveranciers
5G netwerktechnologie is nu met een evolutie
bezig: apparatuur wordt kleiner, krachtiger en
zuiniger (niet alle drie tegelijkertijd). Bij 5G is een
integratie van zender en antenne ook steeds
vaker gebruikelijk, het is zelfs noodzakelijk voor
massive MIMO antennes. Nokia is daarvoor
bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan
met Commscope, een grote Amerikaanse
leverancier van radio producten. Vol trots werd
de IPAA getoond, de Interleaved Passive Active
Antenna, waarbij een actieve massive MIMO
module bovenop een een multiband passieve
antenne wordt geplaatst (zie afbeelding). Dit is
met name gericht op de roll-out van 3,5 GHz
netwerken. Huawei liet dit al eerder zien en ook
Ericsson heeft met de nieuwe Air 3218 een
vergelijkbaar product in huis.

vanuit hun IT achtergrond ook graag Private
5G leveren. Ook een operator als Verizon uit
Amerika levert wereldwijd aan de grootzakelijke
markt netwerken. In Barcelona werd misschien
wel pijnlijk duidelijk dat mobiele operators op dit
gebied niet de belangrijkste rol lijken te spelen.
In Amerika is met CBRS en in Duitsland met
100 MHz in de 3,5 GHz band voor private
netwerken zijn operators niet meer strikt
noodzakelijk.
De belofte van de diverse partijen is dat de uitrol
en configuratie van een private 5G netwerk
niet complex hoeft te zijn. Mijn ervaringen uit
de praktijk zijn wat anders, maar ik ben wel blij
met de brede interesse die er zijn voor deze
ontwikkelingen.

Eildert van Dijken is Principal Consultant
bij Strict en is al vele jaren bezig met
mobiele communicatie. Hij is vooral
betrokken bij connectiviteitsvraagstukken, voert regelmatig onderzoek uit
en publiceert over nieuwe technologieën.
Conclusie
De markt voor 5G netwerkapparatuur wordt
steeds volwassener en ook duurzaamheid
begint een thema te worden. Mobiele
connectiviteit is voor onze samenleving van
groot belang geworden. Het leveren van
netwerken is niet meer alleen iets van een
beperkt aantal operators en leveranciers, maar
het is een groot een divers ecosysteem aan
het worden. En dat zie ik als een positieve
ontwikkeling!

Samsung is met 5G netwerk technologie nu
ook actief in Europa, waar ze voorheen alleen
Zuid-Korea en Amerika als grote markten
hadden. Met hun portfolio voor 3,5 GHz,
Private 5G en mmWave producten heeft men
zelfs een prestigieuze onderscheiding gekregen
in Barcelona. Naast Ericsson en Nokia
verwacht ik dat we meer gaan horen
van Samsung.
Private 5G
In Barcelona was er ook weer veel Private
5G nieuws. Vorig jaar waren er veel aankondigingen, het afgelopen jaar zijn in Engeland,
Duitsland en Frankrijk daadwerkelijk grote
projecten gebouwd. Microsoft, Cisco, HPE
en Amazon zijn een paar grote namen die

>> Meer MWC nieuws vanaf pagina 66

TBM • APRIL-MEI 2022

37

Redactie

marketing manager Sebnem Unal

Axians

De meest veelzijdige
specialist in digitale
transformatie
Sinds 1 januari dit jaar gaat Koning & Hartman verder onder de vlag van Axians, de ICT-tak van het
wereldwijd actieve VINCI Energies. Wat is de achtergrond van de overname en de integratie en wat
betekent het voor de klanten en prospects? We vragen het aan marketing manager Sebnem Unal en
CMO Edwin Kanis van Axians.

Iedereen in de Telecom kent Koning & Hartman,
terwijl Axians wat minder bekend is. Dus vragen
we Edwin om kort uit te leggen wie Axians
is. “We zijn de meest veelzijdige specialist in
digitale transformatie”, stelt hij. “In de basis
zijn we een system-integrator, onderdeel van
een veel groter geheel dat zich beweegt in een
aantal marktsectoren en allerlei technologie
expertise gebieden. Onze moeder is VINCI
Energies Nederland. Die gaat in Nederland
met verschillende merken naar de markt. Op
basis van twee hoofdzaken; energietransitie en
digitale transformatie. De merken in Nederland
zijn met name Omexom (energietransitie),
Actemium (industriële automatisering) en
Axians, het merk voor ICT-oplossingen en
diensten.”
Veelzijdig én specialist
Dat is wel gek he, veelzijdig én specialist,
constateert Edwin. “We zijn een a-typisch
concern. In Nederland werken zo’n 30
bedrijven onder de vlag van Axians. Die zijn
behoorlijk autonoom, met eigen management,
sales, marketing en expertise . Ze zijn ook
allemaal specialist op een bepaald technologie
gebied. Vaak ook segment georiënteerd of
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op bedrijfsgrootte. Zo hebben we heel veel
expertise in huis op verschillende vlakken.
Vandaar dat veelzijdige specialist.”
Sebnem: ”Die rol van veelzijdige specialist
maakt ons uniek. We zijn niet de enige system
integrator die single-point of contact
aanbiedt. Alleen door de manier waarop wij
georganiseerd zijn, met elke business unit
zijn specialisme, is die kennis vaak van een
hoog niveau.” “Daarnaast is de VINCI Energies
organisatie een netwerkorganisatie, die
onderling intensief samenwerkt. Wij werken
regelmatig, bijvoorbeeld in de zorg, voor
alarmeringssystemen samen met Verkerk
Service Systemen, onze specialist in zorg
technologie. Samenwerken is een keuze,
geen noodzaak. Soms heeft een andere
leverancier de voorkeur.” Of kijk naar onze rol
in de ambitie van het Rotterdams Havenbedrijf
om te vergroenen. Daar blijkt maar weer dat
een energietransitie niet kan zonder adequate
aansturing van digitale systemen.
Ondernemerschap in alle lagen
Binnen Axians ligt de focus op meerdere
expertises ; enterprise-networks, digital

workspace, cloud- en datacenter infra
structures, business applications en data
analytics, cybersecurity en telecom infrastructures. Edwin: “Dat portfolio zie je in elk
Axians land terugkomen. We zijn in vrijwel alle
Europese landen actief en ook in Brazilië en
Amerika. We blijven op zoek naar acquisities
en sturen op autonome groei op basis van
innovatie, nieuwe oplossingen, diensten en
partnerships. En door het vergroten van de
share of wallet bij onze bestaande klanten.”
Edwin; belangrijk bij VINCI Energies is ondernemerschap in elke laag binnen de organisatie.
Een business unit manager heeft veel vrijheid
om een eigen portfolio te bouwen, eigen
marketing in te richten en innovaties vorm te
geven. Zo hebben we een vrij platte organisatie.
Dat geeft flexibiliteit en daardoor bewegen we
ook dicht op de klant. Dan leren we ze ook
beter kennen en kunnen we makkelijker samen
innoveren.”
Integratie Koning & Hartman
Het toevoegen van expertise en een
klantenbase in de telecom is de reden waarom
telecomspecialist Koning & Hartman drie jaar
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geleden is overgenomen door Axians. Edwin:
“Daar is een enorme expertise op het gebied
van telecom infrastructuren. Dat misten we
nog in het portfolio in Nederland. Axians doet
wereldwijd ongeveer 1,1 miljard aan telecom
infrastructures. Dus een heel groot deel van ons
portfolio is telecom georiënteerd en dus logisch
om dat ook in Nederland te gaan voeren.”

“Zo hebben we een vrij platte organisatie.
Dat geeft flexibiliteit en daardoor bewegen
we ook dicht op de klant”

Niet dat Axians helemaal niet actief was in
telecom, vult Sebnem aan: “Axians deed al
telefonie-oplossingen met leveranciers als
Alcatel-Lucent, NEC en ook UC-oplossingen
vanuit Cisco en Avaya. De grootste kracht en
expertise van Koning & Hartman zit echt in de
infrastructuur, de verbindingen. Zorgen dat
de missie kritische communicatie goed kan
verlopen.”
Sebnem vervolgt: “Koning & Hartman is in
bijvoorbeeld private networking en portofonieoplossingen één van de grootste spelers. De
afgelopen twee jaar zijn we bezig geweest
om die expertise om te buigen naar de VINCI
Energies way of live . We hebben steeds meer
ons portfolio scherp en waar we goed in zijn
willen we nog beter in worden.”
Aan de andere kant was de overname voor
Koning & Hartman in 2019 cruciaal om een
volledige ICT-infrastructuur te kunnen leveren,
omdat daar vraag naar kwam, stelt Sebnem.
“We leverden wel netwerken, maar vaak als
onderdeel van een communicatieoplossing
In die veranderende wereld moest Koning &
Hartman ook wel aansluiten bij een IT-
gerelateerde partij. De klant wil een single
point of contact. Dus het was een overname
die voor beide kanten voordelen biedt ”.
Telecom portfolio
Edwin laat het indrukwekkende portfolio
zien van de Axians telecominfrastructuur
in Nederland. Onderverdeeld in drie
hoofdblokken:
Allereerst private mobile networks (DAS,
IP Dect, private LTE en straks private 5G
netwerken) en private mobile radio (portofonie
oplossingen). Edwin: “Daar doen we enorm
veel in. Voor events of beveiliging bijvoorbeeld,
met inmiddels ook een push-to-talk oplossing.
Verder zijn we natuurlijk belangrijke partner
in het onderhoud en beheer van het C2000
netwerk voor o.a. de communicatie tussen

politie, brandweer en ambulance. Hetzelfde
doen we voor het T-Mobile netwerk. Zo
kunnen zij het beste netwerk van Nederland
zijn en blijven ”
Tweede blok is unified communications. “Vanuit
de telefonie steeds meer audio- en video
oplossingen, cloud en connectiviteit, met een
aantal UCaaS platformen met NEC Avaya,
Cisco en uiteraard Microsoft. die we leveren
op onze eigen AxiansCloud met daarbovenop
voor Avaya een eigen IP voor het beheerplatform en de integratie met Teams. Vóór
de overname was Axians al een grote partij
voor Cisco en een van de belangrijkste
Avaya partners van Nederland.”

as a Service. Ik verwacht dat we dat in de
loop van dit jaar ook voor private LTE en DAS
systemen volledig as a service gaan leveren.”
Edwin tot slot: “We krijgen vaak de vraag;
wat is nu jullie concurrentiegebied? Daar kan
ik bijna geen antwoord op geven. Op de ene
plek concurreren we met een Telco , dan weer
op een nichemarkt voor ERP-systemen in
de agf sector. En het volgende moment met
een sterke Microsoft serviceprovider of een
leverancier voor infrastructuren. Dat is
zó verschillend. Kortom; ons concurrentie
landschap is even divers als ons portfolio.”

“Als laatste hebben we een tamelijk uniek voice
recording porfolio, met name voor banken en
verzekeraars. Bijvoorbeeld in trading rooms,
waarbij met voice opdrachten wordt gewerkt,
die moeten allemaal voor trading en compliance
regels worden opgenomen en bewaard.”
Integrale dienstverlening
Vanuit het brede portfolio levert Axians steeds
meer geïntegreerde dienstverlening, vertelt
Edwin: “Daarmee hebben we de laatste tijd
veel klanten gewonnen. Ook al komt dat bij ons
vanuit verschillende bedrijven, dan kunnen we
dat leveren in één service systeem en onder
één merk. Dat kan gaan van werkplek tot
networking en security, vaak ook volledig

CMO Edwin Kanis
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Taste of

The Taste of…

Dick Dompeling
Rex Vermeulen is al 14 jaar vaste columnist van TBM.
Vanaf 2022 zal hij zijn column besteden aan het profiel
en visie van de leden van The Taste of ICT. Deze keer
Dick Dompeling, CEO van Zetacom.
Dick Dompeling…Met twee keer een ‘D’ voor
‘Dubbel’. Dat is mijn ervaring met Dick. Ik ken
hem inmiddels al een jaar of 20 van evenement
en bijeenkomsten. Elkaar vriendelijk groetend.
Af en toe een praatje dat we toch zo ‘drukdruk’ waren en dat was het dan wel. Kon
eigenlijk niet zo goed hoogte van hem krijgen.
Na zijn toetreden tot The Taste of ICT ging
er wel een wereld voor me open!? Wat een
‘gouwe vent’! Ken nu ook de mens erachter en
dat was een onverwacht warm bad en is Dick
daardoor inmiddels ook echt wel een maatje
geworden. Mooi is dat!
De andere dubbel is dit interview. We hadden
een afspraak staan begin januari omdat Dick
het spits af zou bijten. Vlak daarvoor kreeg zijn
vrouw Corona en moesten we het ‘gezellig’
via Zoom doen. Wel functioneel en productief,
zoals we inmiddels allemaal gewend zijn. Dus
het stond netjes op papier. Uiteindelijk moesten
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Zetacom en Dick Dompeling is wel een
synoniem in de branche?
Dat zou wel kunnen kloppen. Zetacom is nooit
zonder Dick Dompeling geweest. En dan
praten we inmiddels over een jaar of 19.

Dick heeft ook nog eens een dubbele rol in
The Taste of ICT. Hij is lid, maar ook onderdeel
van de Raad van Advies, ballotagecommissie
en woordvoerder namens de club.

Veel veranderd in die tijd?
Ja, uiteraard. Maar ook weer niet. Scherp
gezegd zijn we misschien al wel een keer of
drie 180 graden gedraaid. Dus zijn wel in al
die tijd al een keer ergens geweest waar we
al een keer eerder geweest waren en zijn we
nu op weg naar iets waar we ook al eens zijn
geweest. De geschiedenis herhaalt zich is echt
een waar gezegde. Maar dat het zo makkelijk
is om dan na ‘360 graden’ een herhaling van
zetten te doen…zo eenvoudig is het dan ook
weer niet.

We hebben afgesproken bij Clooney in Zoetermeer. Fijne zaak, maar je moet het wel even
weten te vinden. Ik schuif dus iets te laat bij
Dick aan die al geduldig zit te wachten. We
hebben wel een strakke eindtijd want hij heeft
na onze lunch verkennende gesprekken over
een mogelijke uitbreiding. Meer krijg ik (uiteraard)
nog even niet te horen. Dick is bezig om overal
de Club Sandwich uit te proberen in een soort
privé competitie. Ik neem het trio van vis.

Waarom niet?
Ondanks dat de situaties overeen lijken te
komen, zijn toch de omgevingsfactoren
veranderd. De omvang van je bedrijf, skills en
kennis die je in huis hebt of moet hebben, de
ontwikkeling van en bij de markt, economische
trends op dat moment, etcetera. Je kunt deze
ingrediënten wel weer mixen met je ervaringen
uit het verleden en de resultaten daarvan. En
daar dan vervolgens je plan op trekken.

we, om redenen, besluiten om zijn interview
een maand op te schuiven. Wat ons een
prachtig excuus gaf om het dubbel te doen en
toch nog even op kosten van Magenta gezellig
te tafelen.

3 jaar geleden is Mantor Business
Partners gestart met The Taste of ICT.
Beleidsbeslissers, – en makers uit
de ICT-branche vormen een society
waarin ‘proeven’ centraal staat.
Prachtige distillaten of gerechten
vormen de basis. Een connaisseur
presenteert deze traktaties en draagt
zijn kennis over. Daarna worden
actuele ICT-vraagstukken behandeld
en bediscussieerd. Op locatie en
op reis. Besloten en op niveau.
Het gewenste niveau wordt in eerste
instantie gewaarborgd door de selectie
van beleidsmakers uit de branche. De
exclusiviteit wordt verder verhoogd door
het beperkt aantal toegestane leden.

Taste of

Maar jij komt over als ‘Mr.Gedrevenheid
Himself?’
Hahaha, dat klopt ook wel. Gedrevenheid is
wel de sleutel in mijn leven en brandstof bij
alles wat ik doe. Maar vergis je niet…ik kan
heel gedreven genieten van een prachtige reis,
een geweldig boek of een mooi glas. Je zal
mij echter nooit op gelatenheid betrappen. Ik
interesseer me, verdiep me, bevraag…en ga
dan gedreven aan de slag. Zakelijk of privé.
In een goede balans.

Maar dan word je ineens verrast door een
‘Disruptive Inovation’?
Daar is meestal niet zoveel verrassend aan.
Disruptief zit hem vaak niet in het plotsklaps
opdoemen van een innovatie. Wel in de
(plotselinge) snelheid van adaptie. Kijk naar
het fenomeen ‘thuiswerken’. Dat is door de
pandemie echt wel disruptief geweest. De
adaptie is in één keer minimaal vijf jaar versneld.
Maar we waren allemaal al wel min of meer
voorbereid. Niet op deze schaal en met deze
snelheid maar we hebben het er als branche
toch prima vanaf gebracht.

Aan hoeveel mensen kun je dat inmiddels
overdragen binnen Zetacom?
Dat zijn er inmiddels meer dan 180 en dat
zouden er 200+ zijn als we alle vacatures
ingevuld zouden hebben. Gelukkig staat
de operatie niet gevaarlijk onder druk, maar
puzzelen is het wel. Door het anders aansturen,
opleiden, motiveren, efficiency slagen en
dergelijke zijn we nu bezig om onze bestaande
groep werknemers te helpen in een product
iviteitsverbetering. Er zijn op dat gebied altijd
slagen te maken. En met een vertrouwde kern
is ieder procent extra een enorme stap.
En vermindert dus tegelijkertijd even de druk op
de organisatie.

Vandaar ‘Be Proud’?
Dat niet speciaal. Maar het klopt wel. We
hebben echt wel een huzarenstukje geleverd
en daarmee hard bijgedragen aan het aan het
werk houden van Nederland.
Maar waarom dat ik vaak ‘be proud’ gebruik
is om uit te dragen dat je trots kan -en moetzijn op een goede werk-privé balans. Niet
werk zien als gestolen privé tijd of andersom.
Doe datgene wat je op dat moment doet met
overgave en passie. En wees daar trots op.

Zou dat ook een tip voor collega’s zijn?
Dat kan ik natuurlijk zo niet beoordelen. Maar
ik denk dat veel collega’s het wel herkennen.
Maar laat ik een ander voorbeeld noemen:
Zetacom is de absolute specialist in de
gezondheidzorg zoals je weet. Weet je hoeveel
tijd medisch personeel aan het verspillen is?
Omdat ze niet hard genoeg werken? We weten
wel beter! Nee, een (veel te) groot deel van hun
tijd wordt in beslag genomen door overbodige
handelingen.

̒ Be proud ̓
Welke handelingen bedoel je dan?
Ik heb het dan bijvoorbeeld over de ‘loophandelingen’. Routes en handelingen die (veel)
te lang zijn en te veel tijd in beslag nemen
omdat er nog niet de daarvoor toepasbare
techniek wordt ingezet. Een combinatie van
signalering, filtering en alarmering kan heel
veel taken (en dus meters) van het verplegend
personeel overnemen. Moet je voorstellen wat
een win-win het zou zijn als we dat nu echt aan
gaan pakken. Maar met dat soort voorbeelden
zou ik een hele TBM kunnen vullen.
Dus je gaat nog wel even door?
Ik vind het werk nog steeds enorm leuk en doe
het iedere dag met plezier. Dus ik ga zeker nog
door. Ik vind het ook een mooie uitdaging om
me te gaan verdiepen in het operator model
van de toekomst. Blijven we in staat onze eigen
oplossingen te bouwen of werken we straks
allemaal met dezelfde producten en diensten.
En kun je je dan nog onderscheiden als
leverancier? En zo ja, hoe?
Is dat ook wat je tijdens de volgende
Taste of ICT-meeting met de andere leden
wil bespreken?
Ik had daar eigenlijk een ander punt voor: door
overnames en onze structuur stuur ik nu ineens
ook andere CEO’s aan. En dat aantal groeit.
Dat is wat anders dan een manager aansturen.
Ik weet dat een aantal van de mannen daar
ervaring mee heeft. Daar heb ik al eens met ze
over gesproken, maar daar ga ik zeker verder
met hen over sparren.

Rex Vermeulen is directeur van Mantor
Business Partners. Hij, en zijn bedrijf,
zijn al meer dan 20 jaar actief in de
telecommunicatie en ICT-branche.
Zij geven advies over bedrijfsvoering,
marketingcommunicatie en organiseren
bijeenkomsten en platformen ten
behoeve van kennisoverdracht.Hierdoor dragen zij bij aan de professionalisering van de branche en spelen een
belangrijke rol bij het verbinden van de
verschillende partijen in de keten.

TBM • APRIL-MEI 2022

41

Wat is SD-WAN en welk
probleem lost het op?
De volgende stap in IT netwerkontwikkeling is SD-WAN, wat flexibiliteit geeft, betere veiligheid
en het eenvoudig maakt om nieuwe diensten te lanceren. Waar komt SD-WAN vandaan en is
het echt het tovermiddel wat beloofd wordt? In dit artikel kijken we naar de oorsprong en de
toekomst.
Het begon bij SDN
Software Defined Networking (SDN) is sinds
2012 een bekende term in ICT netwerken.
Omdat onze datanetwerken steeds groter
en complexer werden, met al snel tientallen
switches en routers in een middelgroot
netwerk, ging men op zoek naar een slimmere
manier van organiseren. Het idee daarbij was
om het netwerk op te delen in een controle- en
een datalaag. Dit was in mobiele netwerken met
de komst van 3G sinds 2000 al gebruikelijk,
omdat dit grotere flexibiliteit geeft.

worden doorgevoerd, zonder dat beheerders
elke switch apart hoeven aan te passen.
SDN wordt dan ook heel veel toegepast in
datacenters. Het maakt het besturen van
datastromen binnen een bedrijf makkelijker.
Doordat we meer thuiswerken en veel gebruik
maken van cloudservices zijn er nogal wat
veranderingen in het IT verkeer van een
organisatie. Als bepaalde soorten verkeer
anders moeten worden afgehandeld, is dat
redelijk eenvoudig in te regelen. Bijvoorbeeld
voor videostreams is dat belangrijk.

Bij SDN worden grotere groepen switches en
routers centraal aangestuurd. De verschillende
devices zijn daardoor in principe niet meer
zelfstandig programmeerbaar. Dit heeft grote
voordelen voor beheer: wijzigingen kunnen snel

Software Defined Wide Area Network
Een relatief nieuwe Software Defined is
SD-WAN (Wide Area Network), waarbij men
de SDN principes op een verspreid en groter
netwerk gaat toepassen. Niet alleen binnen
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Software Defined Radio’s
Software Defined als term heeft ook iets
moderns en aansprekend: nieuwe dingen
klinken meestal interessant. Software
Defined Radio’s worden sinds de komst
van 4G volop toegepast: de functie
van de zender wordt niet meer bepaald
door hoe het in de fabriek is gebouwd,
maar door de software configuratie.
Moderne zenders in mobiele netwerken
kunnen 2G, 3G, 4G of zelfs 5G signalen
uitzenden. Dat geeft mobiele operators
veel flexibiliteit, vooral nu men steeds
vaker 2G en 3G vervangt door 4G en
5G. Dat zou vroeger alleen tegen hoge
ombouwkosten mogelijk zijn.

Netwerkontwikkeling

Over de auteur

een vestiging, maar over een netwerk met veel
locaties en zelfs internationaal. In het verleden
werden vestigingen van organisaties vooral met
dure private verbindingen onderling verbonden,
zoals MPLS. Voor veel telecombedrijven is dit
nog steeds een belangrijke inkomstenbron in
de zakelijke markt. Eigen `dedicated’ glasvezelverbindingen kosten meestal honderden tot
duizenden euro’s per maand. Veel bedrijven
onderzoeken of dit goedkoper kan door gebruik
te maken van bestaande internetverbindingen
in plaats van private verbindingen.
Nieuwe IT Clouddiensten configureren
Een uitdaging van bestaande IT binnen organisaties, is de complexiteit van de configuratie
van een nieuwe dienst, vooral als deze deels
op cloudservices is gebaseerd. Er zijn bedrijven
waar de discussie met architecten, security
specialisten en vervolgens de configuratie
en implementatie meerdere jaren in beslag
kan nemen. In een kleine organisatie is dit
misschien niet voor te stellen, maar bij grotere
organisaties is dit vaak de manier waarop
projecten tot stand komen. Ik heb zelf de
frustrerende ervaring dat ik een ethernetkabeltje
(met een kostprijs van € 3) moest realiseren
voor een testsysteem, voor aansluiting op het
bedrijfsnetwerk. Na vele discussies, reviews,
goedkeuringsprocessen en vervolgens nieuwe
processen en security vragen, designs en
approvals, kostte dit kabeltje ongeveer
€ 75.000 en driekwart jaar doorlooptijd. De
doorlooptijd bij de implementatie van een
nieuwe clouddienst, met firewall configuraties,
architectuur discussies, goedkeuringen,
leveringsprocessen, netwerkaanpassingen
en alles wat daar nog meer bij komt, kunnen
zomaar enkele jaren duren.

Een voorbeeld van een andere organisatie:
een collega moest voor een project een virtuele
server in het datacenter regelen. Voor een
ervaren IT-er is dit ongeveer 15 minuten werk.
Op mijn eigen laptop is dit ook wel eens gelukt,
meestal volstaan een aantal muisklikken om
dit te realiseren. Microsoft biedt bijvoorbeeld
Hyper-V en Oracle VirtualBox schijnt ook goed
te werken, zeker voor wat experimenteren.
Omdat deze machines ook met de buitenwereld moeten communiceren, wordt er
overigens ook een stukje Software Defined
Networking gedaan op je eigen laptop. Je
krijgt namelijk een paar virtuele netwerkpoorten
en een virtuele router toegevoegd, zodat de
virtuele server via de fysieke netwerkpoort naar
buiten kan communiceren. Een virtuele server
realiseren is dus niet heel ingewikkeld, maar
mijn collega heeft meer dan 12(!) maanden
nodig gehad om dit realiseren. Organisatieprocessen, security discussies, outsourcing
van beheer en onduidelijkheden werkten dit
allemaal in de hand. De uiteindelijke configuratie
was minder dan één uur werk. Ik hoop dat het
bij uw organisatie wat beter is gesteld, maar
veel grote organisaties hebben dit soort IT
uitdagingen.
Voorbeeld SD-WAN
Het grote idee achter SD-WAN, is dat alle
architectuur en security policies de bron
vormen. In het centrale beheerscherm, kunnen
nieuwe diensten eenvoudig geconfigureerd
worden. Een Amazon Web Service in combinatie met een Oracle database, gekoppeld
aan een server in het eigen datacenter, via
verschillende firewalls, met reservering van
voldoende databandbreedte op de verschillende bestaande MPLS, glasvezel en IP

Eildert is Principal Consultant bij Strict
en is al vele jaren bezig met mobiele
communicatie. Hij is vooral betrokken
bij connectiviteitsvraagstukken, voert
regelmatig onderzoek uit en publiceert
over nieuwe technologieën.

verbindingen, kan met een paar muisklikken
worden geconfigureerd (zie de afbeelding voor
een overzicht).
Het SD-WAN systeem configureert automatisch
alle benodigde nodes en systemen. Omdat alle
bedrijfsregels en afspraken van te voren zijn
geladen, voldoet de realisatie van een nieuwe
dienst automatisch aan alle veiligheidsregels
en de IT architectuur regels. Iets wat normaal
dus gauw maanden duurt en waar heel veel
meetings en reviews voor nodig zijn, wordt
door het SD-WAN systeem binnen het uur
gerealiseerd. Voor grote organisaties lijkt
SD-WAN daarmee veel voordelen te bieden.
SD-WAN karakteristieken
Gartner heeft een aantal jaar geleden al een
definitie opgesteld voor SD-WAN. Volgens
hen heeft een SD-WAN de volgende vier
karakteristieken:
1. Het kan omgaan met verschillende soorten
verbindingen in het WAN, zoals MPLS,
glasvezel, 4G (of 5G) verbindingen en
andere private verbindingen;
2. Het kan dynamische paden gebruiken,
om het verkeer zo goed mogelijk te verdelen
en de robuustheid te verhogen;
3. Het heeft een eenvoudige interface waarmee
configuratie en beheer eenvoudig is;
4. Het kan VPNs, firewalls en netwerksystemen
configureren.
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Voor grote organisaties
lijkt SD-WAN dé oplossing om
sneller en flexibeler de IT te
organiseren

Het is de verwachting dat SD-WAN steeds
meer traditionele netwerken zal vervangen.
Er zijn ondertussen meer dan 60 leveranciers
bekend. De belangrijkste 15 (waaronder
Cisco, Juniper, VMware, Fortinet en Palo Alto
Networks) staan opgenomen in de laatste
versie van het Gartner Magic Quadrant
(september 2021), zie de afbeelding hierboven.
Opvallend is de verschillende achtergronden
van de leveranciers: VMware is bekend van
zijn virtuele machines, Palo Alto Networks en
Fortinet zijn vooral security- en firewall
leveranciers, terwijl Cisco en Juniper vooral
bekend zijn geworden door hun routers en
switches.
Voor grote organisaties lijkt SD-WAN dé
oplossing om sneller en flexibeler de IT te
organiseren. Toch gaat de implementatie niet
zo snel als leveranciers een paar jaar geleden

hadden voorspeld. De grote uitdagingen zijn
namelijk niet technisch, maar organisatorisch
van aard. Complete afdelingen die nu architectuur issues, security configuraties, hardware
leveringen en implementaties doen, worden
met SD-WAN eigenlijk overbodig…
Brownfield of Greenfield
Een ander grote uitdaging voor SD-WAN is
het feit dat elke organisatie al een IT netwerk
heeft. Er zijn altijd `legacy’ systemen waarmee
rekening moet worden gehouden. Dit noemt
men een Brownfield. Er zijn eigenlijk geen
Greenfield situaties, waarbij vanaf het begin
volledig de SD-WAN principes kunnen worden
toegepast. Dit is wel het ideaalbeeld wat vaker
door leveranciers wordt voorgespiegeld: met
onze systemen wordt alles veel makkelijker.
Dat is misschien wel waar, maar is niet zomaar
te realiseren. Het is misschien goed te vergelijken met een huis renoveren of nieuwbouw.

SD-WAN, 5G en Slicing
SD-WAN lijkt volledig te maken te hebben met IT netwerken en weinig met mobiele
technologie. Toch is dat niet waar. Onlangs is een demonstratie gegeven door Deutsche
Telekom samen met Ericsson, waarbij een 5G slice met een bepaalde bandbreedte en
garanties, internationaal is geconfigureerd. Dit kon men doen met behulp van een centrale
dirigent (`orchestrator’), die zowel het 5G Radio netwerk als alle WAN netwerkverbindingen
aanstuurde, om een nieuwe dienst voor een klant te configureren. Volgens mij is dit ook een
bewijs dat 5G slices niet goed mogelijk zijn zonder SD-WAN technologie. Operators zoals
KPN verkopen SD-WAN oplossingen wel aan klanten, maar hun eigen netwerken klaar maken
voor SD-WAN blijft een uitdaging.
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Nieuwbouw is makkelijker te realiseren dan een
renovatie van een bestaand huis, vooral als
de huidige bewoners er ook nog willen blijven
wonen. Dan is veel meer afstemming nodig en
geeft dat aannemers grote uitdagingen.
Maar dat is wel de situatie van SD-WAN
implementaties: je kunt niet vragen de
bestaande organisatie te stoppen met werken
terwijl de basis van de IT infrastructuur
wordt vervangen. Daarnaast vraagt het veel
aanpassing van de bestaande organisatie,
die minder operationele taken moet gaan
uitvoeren en veel meer met architectuur en
security principes bezig moet gaan. Configuratie en implementaties van nieuwe diensten
worden overgenomen door SD-WAN met een
eenvoudige web configuratietool.
Conclusie
SD-WAN is een interessante ontwikkeling voor
grote organisaties, waarbij in een centrale
configuratietool of orchestrator het makkelijk
wordt om IT diensten en netwerken te
monitoren en te configureren. De implementatie
is veel lastiger, omdat normaal alle netwerkcomponenten moeten worden vervangen door
SD-WAN types. Ook zal de organisatie sterk
moeten veranderen en is het niet meer mogelijk
om decentraal nog wat aan te passen aan een
firewall, router of switch. Niet het gebruik, maar
het implementeren van SD-WAN zie ik daarom
als de grootste uitdaging.

5G slicing; wat houdt het in?
Connectiviteit is een belangrijke levensader voor organisaties en bedrijven.
Zonder mobiele verbindingen is het niet meer mogelijk om klanten te
informeren of leveringen te volgen. De 5G technologie zou allerlei nieuwe
diensten mogelijk maken en aan zakelijke klanten op maat gemaakte services
bieden. Dit kan door middel van aparte plakjes van het 5G netwerk toe te
kennen aan bepaalde klanten met specifieke eisen. Dit staat bekend als
`slicing’ en dat gaan we nu verder onder de loep nemen.

Vanaf het begin van de ontwikkeling van 5G is
het doel geweest om het netwerk alles te laten
zijn voor iedereen – 5G moest een geweldige
ervaring geven aan de huidige smartphone
gebruikers, daarnaast moest het voor kritische
zakelijke toepassingen hoge beschikbaarheid
en minimale vertraging bieden en tot slot moest
het ook in staat zijn om enorme aantallen IoT
apparaten te verbinden. Deze drie uitersten
zijn mooi samengevat in de 5G driehoek (zie
afbeelding), die als doelstelling diende voor 5G.

Aangepaste diensten
Het allerbelangrijkste aan slicing is dat verschillende gebruikers diensten kunnen krijgen
die op hun behoeften zijn toegespitst. Voor
IoT toepassingen is een lage bandbreedte
voldoende, met weinig eisen ten aanzien van
vertraging of betrouwbaarheid, maar wel een
lage kostprijs. Voor bewakingscamera’s is
een hoge datasnelheid niet noodzakelijk (2-5
Mbit/s is voor veel toepassingen voldoende)
en mobiliteit is ook niet nodig, maar een

constante vertraging en hoge beschikbaarheid wel belangrijk. Voor smartphone
gebruikers is een hoge snelheid en hoge
mobiliteit onderweg gewenst. Misschien mag
de beschikbaarheid op een gemiddeld niveau
liggen, zolang de kostprijs maar competitief is.
Voor alarmberichten is een hoge snelheid niet
noodzakelijk, daarentegen weinig vertraging en
hoge beschikbaarheid weer wel. Zoals in de
afbeelding te zien is kan elke dienst een eigen
slice krijgen.
Orchestration
Op dit moment leveren mobiele operators ook
specifieke diensten als klanten er om vragen. In
4G is slicing dus ook al beperkt mogelijk. Het
lastige daarbij is dat alles handmatig geconfigureerd moet worden op verschillende plekken
in het netwerk. Dit is onwerkbaar voor grote
aantallen klanten en slices. In 5G is bedacht
dat slices aanmaken volledig geautomatiseerd
moet plaatsvinden. De IT technologie daarvoor
komt uit cloud omgevingen en software defined
networking. Om een slice beschikbaar te
maken, is er een centrale dirigent die in alle
nodes de juiste configuraties aanmaakt. In het
Engels kennen we als term `orchestration’,
waarbij het hele netwerk (dus radio, transmissie,
core en verbindingen naar cloud servers)

TBM • APRIL-MEI 2022

45

Redactie

nationale erkenning gekregen voor het feit dat
ze dit al gelanceerd hebben. Om echt nieuwe
slices mogelijk te maken, is er wel een 5G core
netwerk nodig.

automatisch wordt geconfigureerd. Net zoals bij
SD-WAN (zie een artikel elders in TBM), is het
daarbij wel noodzakelijk om volledige controle
te hebben over alle hardware en software in
de keten. In laboratorium opstellingen is het
aanmaken van slices al gedemonstreerd door
leveranciers. Voordat mobiele operators de
hele keten hebben aangepast naar op afstand
bestuurbare nodes en SD-WAN principes is
er nog wel wat meer tijd nodig. Want als de
helft van de keten nog uit nodes bestaan die
handmatig moeten worden ingesteld, is slice
configuratie nog erg bewerkelijk en ingewikkeld.
Hoeveel plakjes wilt u?
Voor iedere dienst is in 5G wel een aparte slice
te verzinnen. In de 5G standaard heeft elke
slice een identificatie. De parameter die de slice
identificeert is de S-NSSAI (Single Network
Slice Selection Assistance Information). Er
zijn in totaal 256 hoofdtypen mogelijk. De
eerste 3 hoofdtypes zijn (uit het plaatje van
de driehoek) enhanced Mobile Broadband
(eMBB), ultra Reliable and Low Latency
Communications (uRLLC) en massive Machine
Type Commucations (mMTC). Daarnaast zijn
128 hoofdtypen zijn voor een operator vrij te
definiëren. Per hoofdtype zijn er vervolgens
24 bits voor slice identificatie beschikbaar,
waardoor er ongeveer 16 miljoen unieke slices
per hoofdtype te maken zijn. Dat lijkt voldoende
voor de komende jaren. Er bestaat altijd nog de
mogelijkheid om de standaard uit te breiden,
zodat er nog meer slices mogelijk worden.
Een 5G device mag meedoen aan 8 slices
tegelijkertijd. Veel van de huidige devices ondersteunen slicing op dit moment nog maar heel
beperkt, maar dat zal de komende jaren vast
beter worden.
Slice karakteristieken
Er zijn verschillende manieren om een slice te
definiëren. Een slice zegt natuurlijk iets over
datasnelheid (throughput), vertraging (latency),
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maar ook betrouwbaarheid en mobiliteit zijn
onderscheidende factoren. Een manier om een
onderscheid te maken tussen slices en hun
karakteristieken vergelijken is te zien in
bijgevoegde afbeelding.
Welke slices zijn er nu?
Bij T-Mobile zijn er met Priocom sinds 2018
prioriteitsdiensten beschikbaar voor portofonie
diensten, waarbij de spraak als datapakketjes
voorrang krijgen in het netwerk. Sinds de
zomer van 2021 levert KPN een paar prioriteits
diensten, als voorloper van 5G slicing diensten.
Je kunt daarbij kiezen uit Application Priority
(voor applicaties met lage bandbreedte),
Guaranteed Bandwidth (gegarandeerde
datasnelheid in een bepaald gebied, bijvoorbeeld 10 Mbit/s) en Coverage on Demand
(gegarandeerde dekking op het terrein van
het bedrijf). Deze slices zijn nog steeds wel
`specials’ voor KPN, met klantspecifieke oplossingen en soms lokale aanpassingen aan het
radionetwerk om dit mogelijk te maken. Al met
al behoorlijk bewerkelijk. KPN heeft wel inter-

Verwachting voor slicing
Bij dat 5G core netwerk zit nu de uitdaging.
Alle huidige 5G verbindingen lopen over het
bestaande 4G core netwerk. Alle drie de
Nederlandse operators hebben al een 5G
core of zijn druk bezig met de implementatie
daarvan. Dit 5G core wordt nog niet gebruikt
voor commerciële dienstverlening. Het heeft
pas zin om dit 5G core in te zetten als de
3,5 GHz frequentieband beschikbaar is. De
veiling voor de band gaat mogelijk eind 2022
of begin 2023 plaatsvinden. Na de veiling
zullen operators nog even tijd nodig hebben
om deze frequenties te gaan gebruiken, want
zendmasten moeten daarvoor worden uitgebreid. Pas als 5G dus live gaat op deze band (in
2023?) en er voldoende toestellen zijn die bellen
met een 5G core ondersteunen (dat wil zeggen:
5G Stand Alone – SA), is het zinvol om nieuwe
diensten te gaan leveren.
Op dit moment zijn er internationaal al diverse
private 5G netwerken, waar slicing beschikbaar
is en wordt toegepast. In een privaat netwerk
(waar je zelf de controle hebt), is slicing overigens
minder een issue, omdat je zelf controle hebt
over de gebruikers, de beschikbare band
breedte en de dekking. De grote concurrent
voor operator slicing diensten vandaag de dag
zijn daarmee de private netwerken.

CCaaS

CCaaS

is the next big thing
Je kan geen aanbieder van VoIP- en UC-diensten spreken, of het onderwerp CCaaS
komt aan bod. Dat Contact Center technologie en de traditionele Telecom steeds meer
bij elkaar komen, is dan ook een feit. Volgens de redactie van TBM is CCaaS dan ook the
next big thing. Daarom laten we op de volgende pagina’s Sound of Data aan het woord,
een reseller die zich op het snijvlak van CC en Telecom begeeft. Daarnaast stellen we
twee interessante aanbieders voor. Talkdesk en Puzzel, beide vendoren die aan een snelle
opmars bezig zijn in de Nederlandse markt.
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CCaaS nieuwe
trend in telecom
Bedrijven hebben tegenwoordig via
verschillende kanalen, voortdurend en
in hoog tempo contact met klanten.
Klantcontact is als pingpongen en vraagt
daarom steeds meer van de inrichting van
het contact center, meent Jos van Loo van
Sound of Data. Het bedrijf werkt op het
snijvlak van telecom en klantenservice.
Bellen. Appen. Mailen. Chatten. Het zijn
allemaal manieren waarop een klant het
contact kan zoeken met een bedrijf. Aan de
medewerker aan de andere kant de taak om
hier direct op te acteren en pijlsnel problemen
op te lossen. Op het bewuste kanaal en het
liefst zónder ellenlang verschillende systemen
door te hoeven scrollen voor hij weet wie hij
voor zich heeft. Klantcontact ziet er anders uit
dan 30 jaar geleden en efficiëntie is key.
Het is een decor waartegen de behoefte aan
een gestroomlijnd contact center groter wordt.
Urgent zelfs, meent CEO Jos van Loo van
Sound of Data, dat klantcontactoplossingen
levert. Zijn bedrijf heeft een bijzondere achtergrond in de contact center wereld, omdat
het vanuit de telecom komt. “Elke organisatie
moet in contact blijven met de klant en met
de nodige vaart met hem blijven pingpongen.
Efficiënt werken is noodzakelijk om te kunnen
overleven”, aldus Jos.
CPaaS en CCaaS
Bedrijven kiezen vandaag de dag niet meer
voor een traditioneel callcenterplatform, maar
voor een contact center in de cloud. Met deze
ontwikkeling deden termen als CPaaS en
CCaaS hun intrede. Ze zijn voor verschillende
interpretaties vatbaar. Jos, die met Sound of
Data ook dit type oplossingen levert, verstaat
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er het volgende onder: “Met CPaaS, oftewel:
Communication Platform as a Service,
worden verschillende communicatiestromen
geïntegreerd met eigen bedrijfssoftware.
Dit zijn vooral softwarecomponenten die
dergelijke integratie eenvoudiger maken voor
ontwikkelaars. Met de toevoeging van een
goede gebruikersinterface, rapportage en
functionaliteit – het auto-matiseren van de
beantwoording van standaardvragen bijvoorbeeld – wordt het CCaas: het Contact Center
as a Service. Wij richten dit in met de specifieke
wensen van de klant, en zorgen voor voort
durende optimalisatie. Er ontstaat één platform
voor klantcontact, in plaats van losse tools voor
verschillende kanalen”, legt Jos uit.
Telecomspeler
Sound of Data levert dit type oplossingen
aan verschillende bedrijven en organisaties
zoals goede doelen. Het bedrijf heeft een
historie in de telecom als verwerker van grote
telefoniestromen, die de laatste jaren steeds
meer naar de wereld van de klantenservice is
toegegroeid. “De druk op de telecombranche
zorgde ervoor dat veel spelers waarde zijn gaan
toevoegen aan telecom en andere werelden
hebben opgezocht. Ook Sound of Data heeft
zichzelf diverse malen opnieuw uitgevonden om
aan de klantbehoefte te blijven voldoen.”

CRM koppelen

Jos van Loo, CEO van Sound of Data

Het Rotterdamse bedrijf vervult die behoeften
bijvoorbeeld ook door CCaaS-oplossingen te
integreren met andere software en systemen
van de klant. Het customer relationship
management (CRM)-systeem is daarvan een
voorbeeld. Een koppeling van de twee kan veel
waarde opleveren volgens Jos. “CRM betrek
je als er contextuele informatie van de klant is
vereist die doorgaans niet aanwezig is in het
contact center-platform. Het zorgt er niet alleen
voor dat gesprekken efficiënter worden omdat
de agent niet op zoek hoeft naar gegevens,
maar is ook relevant voor de klant. Als je geen
gebruik maakt van CRM is elk contact nieuw.”
Grotere bedrijven die hun CRM op orde hebben

CCaaS

Over Sound of Data
Jos van Loo is sinds twee jaar CEO van
Sound of Data. Het bedrijf bestaat meer
dan 30 jaar en focuste zich langere tijd
vooral op telecom en de verwerking van
hoge volumes aan telefoniestromen.
Inmiddels levert het sinds enkele jaren
klantcontactoplossingen op basis van
telefonie en internet aan het bedrijfsleven,
mediabedrijven en goede doelen. Recent
was het bedrijf bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de routering en technische
verwerking van het telefonische klantcontact voor de Giro555donatieactie voor
Oekraïne. Of, zoals Jos het verwoordt:
“Wij zorgen dat de bits en bytes de
goede kant op gaan en geven bedrijf en
organisatie een stem, en de consument
een luisterend oor.”

maken vaak ook de integratieslag met hun
contact center. Startups pakken dit al vrij snel
op volgens Jos. Het is vooral de categorie
bedrijven daartussen die nu de slag maken om
verschillende kanalen bijeen te brengen. Hun
volgende stap kan een integratie met CRM zijn.
Opschalen
Met de bundeling van communicatiekanalen
en integratie van systemen worden ontwikkelingen op de bedrijfsvloer gevolgd. Opschaling
hiervan kan volgens Jos inspelen op een
andere trend die hij signaleert. “In veel bedrijven
is de klantenservice geen afgebakende afdeling
meer. Veel vaker is het bedrijf één omgeving

waarnaar wordt gecommuniceerd. Tegelijkertijd
is de klant overal. Dat maakt elke medewerker
een ambassadeur en een spreekbuis. Daarom
zou iedere medewerker in het contact met
de klant direct inzichtelijk moeten hebben wie
de klant is, diens bestelhistorie en met wie in
het bedrijf hij of zij bijvoorbeeld eerder heeft
gesproken.”
Schat aan data
Zo ver is het in de alledaagse praktijk nog
niet. Al zijn er meer technologieën die mogelijk
kunnen zorgen voor een verdere efficiëntieslag
in klantcontact. Artificial intelligence, bijvoorbeeld. Door instrumenten als CRM wordt er al

Ook videobellen
kan van nut zijn in
klantcontact
veel van het gedrag en de contactmomenten
vastgelegd; een schat aan data. “Op basis
daarvan kunnen patronen worden ontdekt
waarop beslissingen zijn te nemen zoals een
aanpassing in de customer journey. Ook
videobellen, wat steeds meer gemeengoed
is geworden, kan van nut zijn in klantcontact.
Het stelt de klant in staat de toestand van een
product te laten zien, om schade te controleren
of ter identificatie. Er is van alles mogelijk.”
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Meer weten?
www.puzzel.com/nl

CCaaS aanbieder Puzzel is sinds

eind vorig jaar op de Nederlandse
markt actief en biedt een uniek

geïntegreerde digitale ervaring voor
alle klantinteracties – in één app,
op één scherm. Van live sessies
tot slimme selfservice op basis

van AI. We spreken met voormalig

profvoetballer Okey Achonu die na
gewerkte te hebben bij Tele2 en
KPN nu seniorsales manager is
bij Puzzel.

Puzzel lanceert in Nederland om
aan groeiende vraag naar slimme
klantervaringen te voldoen
Wie of wat is Puzzel?
“Puzzel is de toonaangevende Europese
leverancier van cloud contactcenter oplossingen. Dagelijks gebruiken meer dan 1.100
organisaties in 40 landen onze software om
slimme klantervaringen te leveren. Wij zijn er
trots op samen te werken met bekroonde
merken als JYSK, Bauhaus, Domino’s, SAS,
DFDS en anderen. De combinatie van mens en
technologie bedient klanten efficiënt, effectief
en met empathie.
Met het Puzzel Platform kunnen organisaties
rijke reizen voor hun klanten creëren. De mix
van live en selfservice op basis van AI biedt
mensen de vrijheid om te kiezen wanneer,
waar en hoe ze hulp krijgen. Met diverse
productiviteits- en planningstools kunnen
managers en agenten hun doelen bereiken
en de prestaties continu verbeteren.”
Wat zijn Puzzels ambities in Nederland?
“In een tijd dat organisaties in Nederland
overstappen naar cloud-gebaseerde CXplatforms, biedt Puzzel eenvoud en de
belofte om de toekomst van commercie te
versterken door middel van slimme ervaringen.

Inmiddels zijn we al live bij onze eerste klanten
in Nederland. Zij hebben reeds ondervonden
dat wij lokaal diensten leveren, ondersteund
door lokale marktexpertise. Een belangrijk
issue, gezien de groeiende frustraties over
de ‘globale’ benadering van veel alternatieve
leveranciers van contactcentertechnologie.”
Wat kunnen jullie Telecompartijen bieden?
“De CCaaS-oplossing van Puzzel helpt middelgrote klantenserviceorganisaties om klantgeluk
te stimuleren. Onder meer door verbeterde
zelfbediening en door agenten in staat te stellen
een gepersonaliseerde service te leveren met
empathie en vriendelijkheid. Uiteraard via het
kanaal dat klanten kiezen. Onze klanten lossen
gemiddeld 90% van de gevallen bij het eerste
contact op, verkorten de responstijd met 85%
en verlagen de servicekosten met 50%.
Onze Digital Engagement-oplossing helpt
marketing- en verkooporganisaties met een
hoog aantal websitebezoekers (+200.000
maandelijks) om via gepersonaliseerde,
proactieve ervaringen inkomsten te genereren.
Hierdoor zien we een daling met een factor 5
van het aantal verlaten winkelwagentjes bij onze
klanten, een stijging van 35% in de conversie-

“Met meer dan 20 jaar ervaring in de industrie
is Puzzel de CCaaS-provider die organisaties
vertrouwen wanneer elk moment ertoe doet.”
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ratio's en een stijging van 30% in de
gemiddelde bestelwaarde.”
Werken jullie met partners?
“We werken samen met honderden zakelijke
partners, die allen kunnen profiteren van het
uitgebreide ecosysteem en klantenserviceplatform van Puzzel. Samen met ons sterke
netwerk van partners zetten we ons in om
kennis te delen en te werken aan het stimuleren
van zakelijk succes en een hogere klanttevredenheid.” Kijk voor meer informatie
over Puzzels Partnerprogramma op:
www.puzzel.com/nl/partners/
Wat onderscheidt Puzzel van andere
aanbieders?
“Puzzel was een van de eerste spelers die
cloud-gebaseerde oplossingen voor contactcenters ontwikkelde. Met meer dan 20 jaar
ervaring in de industrie is Puzzel de CCaaSprovider die organisaties vertrouwen wanneer
elk moment ertoe doet. Wij innoveren continue
de wereld van dynamische klantenservice en
bedrijven over de hele wereld – van kleinere
organisaties tot multinationals – gebruiken onze
bekroonde oplossingen. Ons enthousiaste
team is toegewijd om een naadloze gebruikers
ervaring te leveren aan klant en agent. Anders
dan gevestigde merken biedt Puzzel een
lokale aanpak, of dat contact nu verloopt via
selfservice of in direct menselijke interactie
via een videogesprek of vis-à-vis.”

CCaaS

There is a better way in
CCaaS; Talkdesk
Wat ooit begon als een idee tijdens een Hackaton, is in elf jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd actieve en toonaangevende
contact center leverancier voor ‘customer-obsessed’ bedrijven, zoals ze het zelf noemen. DIe focus heeft Talkdesk zelf ook in
haar DNA. “Met de extra Mile en de extra Smile” voor onze klanten en daarmee met onze cloud native technologie, maken we het
verschil, vertelt Miro Grulovic Director Sales Benelux bij Talkdesk.

Miro is al zo’n 20 jaar werkzaam in de
CC-business, waarvan de laatste dertien jaar
bij KPN/NewtelEssence. Sinds oktober vorig
jaar is hij actief binnen Talkdesk. “Tot circa 2011
had je voornamelijk on premise oplossingen.
Talkdesk is in 2011 cloud native en kwam
met een flexibele cloudoplossing voor contact
centers. In korte tijd is Talkdesk uitgegroeid tot
een van de leiders in het Magic Quadrant van
Gartner en haalde het vorig jaar de 17e plek in
de Forbes Cloud 100.”
Innovatief
“Wij geloven in customer obsessed
experience”, vervolgt Miro. “Dat begint bij
technologie, gevolgd door mensen en dat
eindigt met een geweldige customer
experience.” Wat Talkdesk onderscheid, is
onder meer de snelheid van innoveren en go to
market, vertelt Miro. “Circa 50 procent van de
2.200 medewerkers werkt in R&D, voornamelijk
vanuit Portugal. Daarnaast zijn we wereldwijd
actief en kunnen we snel anticiperen op diverse
levels, sectoren en kanalen. Daarbij zijn we zélf
ook ‘customer obsessed’, we geven support

Talkdesk haalde de
17e plek in de Forbes
Cloud 100

op alle levels en kunnen tot 100 % uptime SLA
aanbieden. We meten de klanttevredenheid
voortdurend en die is erg hoog; 97% CSaT.
Daarbij hebben onze sales mensen een achtergrond in CC/UC en Cloud propositie en zijn ook
Customer Obsessed. “
Samenwerken
In 2021 maakte Talkdesk ook zijn entree op
de Benelux-markt met een directe en indirecte
benadering. Het is één van de focusmarkten
waar ook de komende jaren fors in wordt
geïnvesteerd. Inmiddels zijn al een aantal
partners aangesloten, vertelt Miro. “We zien dat
steeds meer resellers willen differentiëren. De
meesten zitten met hun klanten nog bij traditionele vendoren die achterlopen in de cloud
ontwikkeling. Maar hun klanten vragen wél naar
CCaaS oplossingen. Die kunnen wij leveren,
out-of-the-box en snel te implementeren.
Waarbij wij ze met technische- en sales support
plus sales engineering kunnen ondersteunen.”
Daarnaast wordt intensief samengewerkt met
tech disruptors, denk aan Zoom, AWS, Micro
soft, Google, Salesforce. We willen partneren
en op productniveau integreren met de nieuwe
wereld. Millennials denken en communiceren
heel anders en daar haken we op in.”
Toekomst
Miro verwacht de komende jaren een integratie
tussen Telecom, CCaaS en CRM. Zo ontstaat
een ecosysteem waarmee bedrijven maximale

De Talkdesk CX Cloud suite is een geïntegreerd en intuïtief platform dat organisaties in staat
stelt om hun contact center activiteiten eenvoudig aan te passen en op- of af te schalen.
Talkdesk heeft extra functies vanuit de suite zoals virtuele agents, Artificial Intellligence,
speech-enabled interactive voice response (IVR), CRM, bots, quality monitoring, workforce
management en kennismanagement.
De suite is in te zetten in tal van sectoren. Voor een aantal daarvan, zoals industrie, finance en
healthcare, zijn specifieke functionaliteiten ontwikkeld.

Miro Grulovic,
Director Sales
Benelux bij Talkdesk

customer experience kunnen leveren aan hun
klanten. “Enerzijds door personeelstekorten en
anderzijds door een andere berekening van de
ROI is het contact center vaak een kostenpost.
Dat moet natuurlijk een revenue/profit center
worden. Dan komen AI, Virtual agents en
andere technische snufjes om de hoek kijken. “
De rol van het contact center wordt steeds
belangrijker stelt Miro tot slot; “Klanten staan
meer op afstand en zijn meer gewend om
virtueel te communiceren. Het snel kunnen
oplossen van eerstelijns problemen en een
goede overall verbinding met je merk is dan
cruciaal voor het bouwen van klantervaring en
-loyaliteit. Het contact center vertegenwoordigt
zo steeds meer de strategische waarde en
missie van een bedrijf.”

Wil je ook “the better way”
ervaren, neem contact op
met Miro Grulovic
miroslav.grulovic@talkdesk.com,
+31619011294 of via zijn
Linkedin profiel.
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Trust wordt alliantiepartner van
Barco ClickShare
Trust is officieel toegetreden tot de Barco ClickShare alliantie. De samenwerking is bedoeld om de
integratie van de systemen en het gebruik voor de klanten te optimaliseren. Barco werkt in deze
alliantie samen met bedrijven in hun respectieve domeinen om de best beschikbare oplossingen
aan te bieden. Partners van de ClickShare Alliance zijn aanbieders van hardware zoals
Logitech, Jabra, Yamaha en Poly. Trust lanceerde begin vorig jaar zijn eerste
plug-and-play videoconferencingoplossing, "Iris". Barco ClickShare
Conference is een draadloos zaalsysteem dat deelnemers aan
vergaderingen in staat stelt hybride conferenties te houden vanaf hun
laptops. Met slechts één klik starten deelnemers een videogesprek
vanaf hun eigen apparaat met de conferencetool van hun voorkeur. Als
officiële Barco ClickShare partner consolideren zij de positionering van
"Iris" als een hoogwaardige conferentieoplossing.

Jamf komt met BYODoplossing om de privé
devices van medewerkers
te beveiligen
Apple-specialist Jamf heeft een nieuwe oplossing geïntroduceerd
waarmee organisaties makkelijk de privé devices kunnen beschermen
die medewerkers gebruiken voor werk. Daarbij blijft de persoonlijk
privacy van de medewerkers beschermd. Apple heeft onlangs Service
Discovery aangekondigd: een functie die gebruikersregistratie op basis
van accountgegevens mogelijk maakt. Dit is een workflow die de manier
waarop eindgebruikers hun persoonlijke devices registreren, stroomlijnt en
tegelijkertijd gebruikersgegevens en bedrijfsgegevens van elkaar scheidt.
Dat gebeurt door een persoonlijk Apple ID te koppelen aan persoonlijke
gegevens, terwijl een beheerd Apple ID wordt gekoppeld aan bedrijfs
gegevens. Hiermee is ook - beperkt - beheer van deze devices mogelijk,
aan de hand van een aantal configuraties.

KPN maakt
SuperWifi zichtbaar
duurzamer
De SuperWifi punten van KPN hebben vanaf vandaag een
nieuwe kleur. De witte punten zijn zwart geworden. Ze zijn
gemaakt van gerecycled plastic en zijn door hun zwarte uitvoering
milieuvriendelijker te produceren en beter te recyclen.
Naast het nieuwste modem, de 4K iTV tuner en de simkaart,
zijn nu ook de SuperWifi punten gemaakt van gerecycled materiaal.
Hiermee zet KPN, een van de duurzaamste telecomproviders
wereldwijd, opnieuw een stap richting het doel om in 2025
bijna volledig circulair te zijn.

EPOS lanceert EXPAND
40 serie: vereenvoudigde
samenwerking
EPOS lanceert vandaag de EPOS EXPAND 40 series. Een nieuwe
bluetooth speakerphone voor op kantoor. Daarmee voldoet het bedrijf
aan de groeiende behoeften van werknemers om hybride te werken.
De plug-and-play Bluetooth® speakerphone is speciaal ontworpen voor
kleine tot middelgrote vergaderruimtes. De EXPAND 40 serie neemt
veel voorkomende frustraties rond vergaderingen weg, zoals een
ingewikkelde opstelling of losgekoppelde audio. Met de EXPAND 40
serie wordt elk teamlid gehoord, ongeacht de locatie.
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Snom breidt lijn
ip-toestellen uit
Sharp met nieuwe
schermen voor de
hybride kantooromgeving
Sharp introduceert drie nieuwe 4K interactieve displays: de
PN-L2B serie. De serie bouwt verder op de bekroonde BIG
PAD-reeks van interactieve oplossingen met uitstekende
4K-helderheid en intuïtieve bediening die samenwerking en
productiviteit in (hybride) vergaderomgevingen bevorderen.
De PN-L2B-serie is verkrijgbaar van 65 inch tot 75 en 86 inch.
De displays hebben een 3840 x 2160 Ultra HD 4K-resolutie.
De nieuwe serie is met een optionele AV Soundbar, camera op
kamerschaal, microfoon en luidspreker ideaal voor hybride
vergaderingen.

Snom heeft zijn portfolio van IP-bureautelefoons van de D3XX- en
D7XX-serie herzien. De topmodellen van de serie (D385 en D785) zijn
nu verkrijgbaar zonder Bluetooth (D385N en D785N). De rest van de
uitrusting blijft hetzelfde. Deze beslissing was gebaseerd op een partnerenquête waarin 97 procent van de deelnemers aangaf de Bluetoothfunctie nog nooit te hebben gebruikt - en er ook op middellange termijn
geen gebruik van te maken. "Door de uitrusting van onze twee vlaggenschepen aan te passen met behoud van het gebruikelijke scala aan
functies, brengen we onze klanten nog dichter bij elkaar door precies te
bieden wat ze willen van beide modellen - natuurlijk tegen de aangepaste
prijs", zegt Florent Aubert, hoofd Product Management snom. Met de
nieuwe D713 breidt Snom ook zijn D7XX-serie uit met een bureautelefoon
voor gebruik in grotere hotelcomplexen,
openbare ruimtes zoals entreehallen en
ziekenhuizen of callcenters met veel werkplekken. Met zijn TFT-kleurendisplay en twee
gigabit-poorten ondersteunt de D713 zes
SIP-identiteiten en biedt hij vier vrij programmeerbare functietoetsen die zijn uitgerust met
LED's. Daarnaast is HD-audio geïntegreerd.
De Snom D713 is nu verkrijgbaar.

Zoom introduceert Avatars
voor Zoom Meetings en
Webinars
Zoom introduceert nieuwe Avatars voor tijdens je Zoom-meetings. Avatars zijn
virtuele dieren die meebewegen met je gezicht en gezichtsuitdrukkingen. Deze
functie is beschikbaar op zowel desktop als app en maakt vergaderen een stuk leuker. De nieuwe Avatars zijn een aanvulling op de bestaande virtuele
achtergronden, filters en stickers, Immersive View en Zoom Apps. De nieuwe feature herkent onder andere de vorm van je gezicht, ogen, neus en
mond om je bewegingen virtueel te spiegelen. De Avatar maakt hiervoor geen gebruik van gezichtsherkenning en slaat geen data over je gezicht op.
Het is een makkelijke en leuke manier om een originele twist te geven aan virtuele (school)lessen, teambuilding-meetings en webinars. Op dit moment
zijn verschillende dieren beschikbaar als Avatars – maar houd zeker nieuwe updates in de gaten!

RightSight 2 van Logitech dicht kloof tussen de fysieke
vergaderruimte en deelnemers op afstand
Artificial Intelligence (AI) als ondersteunde feature laat de grens
tussen fysieke deelname en deelname op afstand vervagen. Hybride
vergaderingen worden zo voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk.
Logitech heeft RightSight 2 uitgebracht: een door Artificial Intelligence (AI)
ondersteunde feature voor de Rally Bar en Rally Bar Mini. Deze update
voor Logitech RightSight zet een grote stap om meetings toegankelijker

te maken en om deelnemers, ongeacht hun locatie, op gelijkwaardig
niveau mee te laten doen. De update introduceert Speaker View: een
feature waarbij er een volledig beeld van de vergaderruimte is, met daarbij
een picture-in-picture weergave waarbij de actieve spreker ingezoomd in
beeld is. Niemand hoeft hierdoor de verbale en non-verbale
communicatie te missen tijdens een videovergadering.
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Bernard van de Weert: Thans adviseur voor directies en
Voorzitter van Stichting Veerdiensten op de Vecht.
Heeft jarenlang gewerkt als directielid voor o.a. KPN,
Conclusion, Telefoongids & Goudengids en is auteur van
het managementboek 'WE HEBBEN EEN BELLER'

In 2022 was het toch
maar behelpen….
PTT Telecom begon in 1992 met de Kermit genoemd naar
de kikker uit de Muppetshow. Dit was de eerste fase van
het mobiel bellen met een uiterst beperkt systeem. Je had
in Nederland ongeveer 5.000 Greenpoints. Alleen als je in
de buurt was van zo’n basisstation had je bereik en kon
je met je mobiele telefoon iemand bellen. Gebeld worden
kon niet. In 1994 werd Kermit opgeheven en ging de dienst
verder als Greenhopper. Op zijn hoogtepunt had Greenhopper ongeveer 60.000 abonnees. Vergelijkbaar met nu
een schijntje.
Kermit en Greenhopper waren bedoeld voor ‘de gewone
man’, want in 1994 kreeg Nederland twee mobiele telefoonnetwerken waarmee je ook mobiel gebeld kon worden.
Deze netwerken waren van KPN en Libertel (nu Vodafone).
Het gebruik was echter nog zeer kostbaar en een mobiel
toestel kostte al gauw omgerekend 1.100 euro. Voorlopers
waren de Motorola MicroTac, IBM Simon en de Nokia9000.
Vanaf begin 2000 gaat het opeens hard met de mobiele
telefonie. 2G is er en wordt in rap tempo opgevolgd door
3, 4 en nu alweer 5G. Begin 2000 is de Nokia3310 het
best verkochte toestel. Deze wordt vervolgens totaal van
de markt geveegd door Blackberry die in 2009 het meest
verkochte toestel levert. Deze populariteit had het te danken
aan de jonge consument gezien de ‘ping’ functie; een gratis
berichtendienst die het betaalde sms’en ging vervangen. Dit
werd met de komst van data over mobiel weer vervangen
door het huidige en zeer populaire whatsapp. De Blackberry was een ongekend succes. Niet alleen door het
pingen maar ook voor zakelijk gebruik. Je kon nu namelijk
ook zowel bellen als mailen met één apparaat. In het
begin hadden de zakenmensen nog twee apparaten: een
GSM-telefoon én een Blackberry voor het mailen en andere
datadiensten. KPN verkocht in het begin in de zakenmarkt
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nog geen Blackberry, maar had een alternatief met een
HP-toestel. Functioneel hetzelfde, maar Blackberry had zijn
marketing zo goed op orde dat de meeste zakelijke klanten
om een Blackberry vroegen. De reden zat in de ‘claim’ van
Blackberry dat hun dienst zeer goed beveiligd was.
De verdienmodellen van de telecom-operators als KPN,
Vodafone en T-Mobile gingen hierdoor op de schop. Er viel
een zeer winstgevend deel van de omzet weg doordat het
sms-verkeer snel afliep. Eelco Blok, de toenmalige CEO van
KPN, zei eind 2011: “Door de plotselinge exponentiële groei
van mobiele telefoon-apps waarmee gratis kan worden
ge-sms’t, zoals whatsapp, daalde de omzet van mobiele
telefonie in Nederland dit jaar sterk”. De telecombedrijven
stonden voor een enorme uitdaging om dit verlies weer
goed te maken met andere diensten.

De snelheden nemen toe en
met de komst van 5G zijn er
nog maar weinig verschillen
met vaste verbindingen. De
toepassingsmogelijkheden
zijn enorm en je mobiel is nu
een onmisbaar attribuut in je
broek/achterzak of handtas.

Column

GPRS, de eerste mobiele internetoplossing, is inmiddels
alweer vervangen door UMTS en andere technieken.
De snelheden nemen toe en met de komst van 5G zijn er
nog maar weinig verschillen met vaste verbindingen. De
toepassingsmogelijkheden zijn enorm en je mobiel is nu een
onmisbaar attribuut in je broek/achterzak of handtas. Met de
komst van de smartphone en 4/5G is mobiel communiceren
de standaard. Je bent altijd en overal bereikbaar. Als je iets
wil weten dan zoek je het even op via Google, krijg je geld
van iemand dan stuur je een tikkie, volg je een cursus dan
doe je dat tijdens je woon-werk verkeer in de trein. Je instapkaart, je ticket, je Covid inentingsbewijs, het weer, je bank,
alles zit in je telefoon. Samen met vele apps weet je alles en
zie je alles real time.
Dit is wel de grootste verandering met 20 jaar geleden. We
zijn van iedereen ’uit’ en niet bereikbaar naar iedereen ‘aan’
en altijd bereikbaar gegaan. Is dit fijn? Ja en nee. Ik kan mij
nog herinneren dat je de weg zocht via het Shell stratenboek.
Het is nu wel heel fijn dat je telefoon zegt of je links of rechts
moet. Nee omdat altijd bereikbaar zijn ook zijn nadelen heeft.
Nooit meer even rust en altijd maar kijken wie je geappt of
gemaild heeft, een reactie heeft gegeven op Facebook of

Instagram. Je telefoon is je leven en je alles. Ben je hem kwijt
dat breekt er paniek uit en heb je opeens niets meer.
Vroeger was het toch wel lekker rustig en men wist niet beter,
wat je niet weet mis je ook niet. Hoewel ik zelf al een tijdje
tot de ‘pensionados’ behoor zou ik toch niet meer terug naar
vroeger willen. Het gemak is eindeloos en als je wat discipline
opbrengt valt de stress ook wel mee mits je de telefoon maar
niet kwijtraakt. Dan is er vast wel weer een app die je zegt
hoe je met stress kan omgaan.
Dit alles in een tijd van ongeveer 20 jaar, waarin de technologie van duur naar voor iedereen betaalbaar, van 2G naar
5G en van telefoon naar smartphone mega-stappen vooruit
heeft gezet en de applicatiebouwers niet ophouden met het
ontwikkelen van apps. Je zou bijna denken: dit gaat een keer
ophouden of op zijn minst vertragen. Ik ben er echter van
overtuigd dat dit nog maar het begin is en dat het einde nog
lang niet in zicht is. De technologie gaat door. Wij dachten
in 2005 dat het niet zo’n vaart zou lopen en konden niet
bevroeden dat wij in 2022 eigenlijk niet meer zonder mobiel
zouden kunnen. Dit zal in 2037 ook zo zijn en dan zullen wij
denken: in 2022 was het toch maar behelpen.

OPROEP

Voor elke editie ben ik op zoek naar een
gastschrijver uit de Telecom/IT, die graag zijn of
haar visie op onze sector wil delen of een ander
relevant verhaal te vertellen heeft. Wil jij ook
meeschrijven? Stuur dan een mail naar serife@
magentacommunicatie.nl. En wie weet zien we
jouw column in de volgende editie van TBM!
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28 procent
Europeanen ziet
bij digitalisering
negatieve impact
op het milieu
Orange presenteert de derde editie van het Observatory of Digital Uses, in samenwerking met OpinionWay. Het Observatory, dat in 2018 werd
opgericht door Orange en OpinionWay geeft in zijn derde editie feedback over digitale gebruiken in 2021. Dit keer wilde het Observatorium
de ontwikkeling van digitaal gedrag meten, de impact van de coronacrisis op praktijken en het thema van digitale volwassenheid. Met bijna
17.000 ondervraagden tussen 7 mei en 15 oktober 2021 bestrijkt het onderzoek in totaal 13 landen, waaronder 11 landen waar Orange
aanwezig is. Het geeft een beeld van de belangrijkste voordelen en belemmeringen voor het gebruik van digitale technologieën, evenals
de perceptie van de impact van digitale technologie op het milieu en de maatschappij.

31 maart afscheid van 3G
Het 3G-netwerk van KPN gaat na 31 maart 2022 uit de lucht. Steeds minder
mensen maken gebruik van 3G en internetten al via 4G en 5G. Bovendien gaat KPN
de frequenties die nu voor 3G gebruikt worden, inzetten voor het KPN 4G- en
5G-netwerk. Zo wordt het 4G- en 5G-netwerk nóg sneller, veiliger en stabieler.
Het apparaat (device) is vooral bepalend. Gebruikers die een apparaat zonder 4Gondersteuning (VoLTE) hebben, vallen dan terug op 2G; dit netwerk blijft (nog) wel in de
lucht. Dan kan mobiele data alleen nog verstuurd worden via lage snelheid of via wifi.

Duurzame coalitie vraagt EU om één groen
consumentenlabel
Op 30 maart zal de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel indienen voor het labelen van
het effect dat een product heeft op het milieu. De Commissie kijkt naar het gebruik van de Life
Cycle Assessment (LCA) en in het bijzonder de ecologische voetafdruk van een product (PEF).
De grote vraag voor dit wetsvoorstel is of de Europese Commissie de beoordeling en labelen
van de milieu-impact van producten (met LCA's) verplicht of vrijwillig zal maken. De coalitie wil
dat het verplicht wordt. Een aantal bedrijven heeft zich al aangemeld voor de coalitie, waaronder
Fairphone, Mediamarkt, BOL.com, Recommerce en Trust. Een coalitie van grote en kleine
bedrijven in de consumentenelektronica heeft de Europese Commissie vandaag een brief
gestuurd waarin zij aandringt op het verplicht stellen van een uniforme procedure voor de
levenscyclus van producten.
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Omzet uit mobiele diensten
gegroeid, T-Mobile profiteert
het meest
Nederlandse mobiele operators zijn er in 2021 in geslaagd om weer omzetgroei uit
mobiele diensten te realiseren, dankzij klantengroei en een aanhoudende transitie
richting meer postpaidabonnementen. Het aantal sims groeide met 620.000, meer dan
het dubbele van de groei in 2020. Eind 2021 had meer dan 85 procent van de sims
een postpaidcontract, blijkt uit onderzoek van Telecompaper. T-Mobile Nederland liet
de sterkste groei zien, zowel in omzet uit diensten als in klanten. Het aantal sims is in
de loop van het jaar met 3 procent gestegen tot 21,6 miljoen, inclusief een groei van
162.000 klanten in het vierde kwartaal, zo blijkt uit het Dutch Mobile Operators-rapport
van Telecompaper over het vierde kwartaal van 2021.

ThePhoneLab legt
focus op
zakelijke
markt
De groeidoelstellingen voor uitbreiding
van het aantal reparatiewinkels van
telecom reparateur ThePhoneLab zijn
een jaar opgeschoven. Voor 2022 is
gekozen voor groei binnen B2B in
plaats van uitbreiding in B2C. Tijdens
de coronapandemie heeft thuiswerken
een enorme groei gezien. Nu dat alles
weer normaliseert constateert ThePhoneLab dat het hybride werken meer en
meer zijn intrede doet en een blijvend
fenomeen zal zijn.

Vijf mobiele operatoren mogen meedoen aan
Belgische 5G-veiling
Alle vijf mobiele operators die zich hadden
gemeld voor de veiling betreft de toewijzing
van het nieuwe 5G (3600-3800 MHz) en
het bestaande 2G en 3G radiospectrum zijn
toegelaten tot de veiling, die voor juni dit jaar
is voorzien. Dat maakt het Belgisch Instituut

voor postdiensten en telecommunicatie BIPT
bekend. Het gaat om Orange, Proximus,
Telenet, BIPT, Entropia en Cegeka.
Het BIPT nodigde op 14 januari 2022 de
belangstellende partijen uit om hun kandidatuur
in te dienen om deel te nemen aan deze

veiling die tot doel heeft om rechten voor
spectrumgebruik toe te wijzen in de radiofrequentiebanden die geveild zullen worden (het
gaat om spectrum gelegen in de 700 MHz,
900 MHz, 1400 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz
en de 3400-3800 MHz frequentieband).

Amac en Harmony introduceren
nieuwe propositie
Amac en Harmony verlengen hun samenwerking. De overeenkomst
is onlangs ingegaan. Samen introduceren de twee partijen bovendien
een vernieuwde propositie in de markt.
Voor de samenwerking met Amac is een nieuw product ontwikkeld.
Het onderscheidt zich door maximale flexibiliteit voor consumenten:
geen minimale looptijd, dus klanten kunnen uitstappen wanneer ze
willen. En dankzij de wereldwijde dekking voor schade en diefstal en
het hoge serviceniveau kunnen zij gedurende de gehele verzekeringsperiode vertrouwen op premiumkwaliteit en topservice. Daarbij zijn de
tarieven passend én er komt een specifiek product voor AirPods.
En de vernieuwde propositie bestrijkt het volledige ecosysteem van
Apple producten, van iPhones en MacBooks tot iMacs.

TBM • APRIL-MEI 2022

57

Nieuws

KPN als beste uit de bus
in mobiele netwerktest
van umlaut
Telecom operator KPN wint voor de eerste keer de umlaut connect Mobile Benchmark en behaalt
daarmee de hoogste score die tot nu toe in Nederland is behaald. T-Mobile, dat eerder vijf keer op rij
had gewonnen, wordt tweede dit jaar op een nipte achterstand in een nek-aan-nek race. Net als in
de vorige benchmark komt Vodafone op de derde plaats met het cijfer "zeer goed".
In de umlaut connect Mobile Benchmark worden de prestaties van
mobiele spraak- en datadiensten in Nederland geanalyseerd.
De benchmark wordt sinds 2015 jaarlijks uitgevoerd samen met
connect magazine. De benchmark meet de maximale data- en
spraakprestaties van elk netwerk. Daarnaast bepaalt een
geavanceerde crowdsourcing-methodologie de kwaliteit en prestaties
van de mobiele verbindingen die gebruikers daadwerkelijk ervaren.
KPN werd voor het eerst uitgeroepen tot "Best-in-Test" met 976 van
de 1.000 mogelijke punten en het algemene cijfer "uitstekend". KPN
scoorde het hoogst in de categorie Data en voert ook de categorie
Voice aan, samen met T-Mobile. T-Mobile: De operator, die in de
laatste vijf benchmarks op de eerste plaats stond, scoorde 972 punten
en behaalde het algehele cijfer "uitstekend". Het bedrijf scoorde het
hoogst in de crowdsourcing-analyse, samen met Vodafone. Het biedt
ook het grootste aandeel van 5G-dekking in steden en op verbindingswegen. Vodafone: De operator kwam op de derde plaats met
938 punten en het algemene cijfer "zeer goed." Hakan Ekmen, CEO
Telecommunicatie, umlaut: "Felicitaties aan KPN voor het winnen van

Dit jaar slaagde KPN erin om de winnaar
van het eerste uur, T-Mobile, met een nipte
voorsprong van vier punten voorbij te streven
de umlaut connect Mobile Benchmark in Nederland voor de eerste
keer. We willen ook T-Mobile's co-beste spraak en crowd prestaties
erkennen, en Vodafone's kracht in de crowdsourcing categorie,
waar het op gelijke hoogte staat met T-Mobile." Hannes Ruegheimer,
redacteur bij connect magazine, voegt hieraan toe: "Nederlandse
mobiele operators concurreren op een technologisch niveau dat al
erg hoog is. Dit jaar slaagde KPN erin om de winnaar van het eerste
uur, T-Mobile, met een nipte voorsprong van vier punten voorbij te
streven. En door de sterke prestaties van Vodafone zou het bedrijf in
veel andere markten als winnaar uit de bus komen." We hebben ook
geanalyseerd hoe mobiele netwerken presteren in vijf van de grootste
steden van Nederland.
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• In Amsterdam, Eindhoven,
Den Haag en Utrecht gaat KPN
aan de leiding, op de voet gevolgd
door T-Mobile en Vodafone.
• In Rotterdam staat T-Mobile op de
eerste plaats, KPN op de tweede
en Vodafone op de derde.

Sennheiser stapt uit
consumentenmarkt
De Sennheiser Consumer-business maakt sinds deze week
officieel deel uit van Sonova Holding AG. Sonova is vooral
bekend als leverancier van hoortoestellen en breidt hiermee zijn
assortiment aanzienlijk uit en blijft wel de merknaam Sennheiser
voeren. De overname werd al een jaar geleden aangekondigd.
Sennheiser gaat zelf verder in de zakelijke markt met zijn
drie business units, Pro Audio, Business Communication en
Neumann. "In de toekomst zullen we onze middelen en
financiële kracht richten op onze Pro Audio, Business
Communication en Neumann business units. Hier zijn we
van plan om in een bovengemiddeld tempo te groeien, onze
positie op de wereldmarkt verder uit te breiden en achtereenvolgens onze bedrijfsgebieden uit te breiden," verklaart Daniel
Sennheiser, Co-CEO van Sennheiser.

Nederland blijft
achter bij aankoop
refurbished
smartphones
Nederland loopt nog wat achter als het gaat om de
aankoop van refurbished smartphones. In ons land
heeft 31 procent van de consumenten ooit een
refurbished of tweedehands toestel gekocht, in
Duitsland is dat bijvoorbeeld 39 procent, in het
Verenigd Koninkrijk 45 procent en in Roemenië zelfd
61 procent. Voor het 5e achtereenvolgende jaar levert
Recommerce samen met Kantar een studie om de
ontwikkelingen van de Europese markt voor
refurbished smartphones te analyseren.
Hiervoor is onderzoek gedaan in acht Europese
landen. Naast Nederland zijn dat België, Zwitserland,
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Roemenië
en Polen.

Samsung opent tweede
Experience Store in Breda
Samsung heeft in het centrum van Breda een nieuwe Samsung
Experience Store geopend. De Experience Store Breda, die is
gevestigd aan de Eindstraat in hartje centrum, is de tweede Samsung
Experience Store van Nederland.

ALSO en Recommerce
Group slaan handen ineen
voor circulariteit in de
zakelijke markt
ALSO introduceert een trade-in programma waarin bedrijven
gebruikte smartphones, tablets en laptops kunnen terug verkopen.
De technologie provider zet dit programma op met Recommerce
Group, de Europese marktleider op dit gebied, en biedt hiermee een
bijdrage aan de circulaire economie.

Bellen en sms’en van en naar Oekraïne gratis
Bellen en sms’en van en naar Oekraïne is de komende tijd gratis, zo melden de drie grote Nederlandse telecom operators naar aanleiding
van de inval van Rusland in het buurland. KPN en T-Mobile zeggen dat de communicatie tot eind maart gratis is. Vodafone spreekt over twee
weken en biedt haar klanten in de Oekraïne in die periode ook gratis data.
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Mobieltjes symbool
voor groene bedrijfsvoering Defensie
De digitale werkplek bij Defensie groener
maken? Dat moet kunnen, dachten
JIVC’ers contractmanager Crispijn Beijer
en duurzaamheidsambassadeur Elske
Tjepkema (IT). Voor een paar euro extra
op de aanschafprijs van een defensiesmartphone haalt het bedrijf Closing the
Loop een afgedankt toestel uit Afrika om
die duurzaam te verwerken. Zo wordt een
nieuw toestel 'afval-neutraal'.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO), het is intussen gemeengoed bij de
Defensie Materieel Organisatie (DMO). Denk
bijvoorbeeld aan de inkoop van kleding, waarbij
al is nagedacht wat Defensie er na gebruik
mee kan doen. Waarom kan dat niet ook met
telefoons en tablets, dacht Elske Tjepkema?
Immers, die telefoon in uw broek- of jaszak
bestaat uit zo’n veertig verschillende en
soms schaarse grondstoffen. Het resultaat is
niet alleen een mooie bijdrage aan mondiale
recycling. “Het zorgt er vooral voor dat de
toestellen die iedere medewerker krijgt – die
mobieltjes – een symbool worden van waarvoor
Defensie staat: een groene bedrijfsvoering.
Het gaat om het betrekken van medewerkers
in onze circulaire ambities en om een bijdrage
leveren aan een mooiere wereld”, zegt Elske.
Opbrengst
Het bleef dus niet lang bij alleen een idee van
deze ambassadeurs voor duurzaamheid bij IT,
want bij JIVC was van alle kanten enthousiasme
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voor het plan. De initiatiefnemers kregen hoofd
Assortimentsmanagement Marco Nieuwenhuizen mee, die zorgde voor de financiering.
“Om het project te bekostigen is een eenmalige
investering nodig. Dat probleem hebben we
kunnen oplossen door de opbrengst van de
eerste 1.000 afgestoten telefoons hiervoor in
te zetten”, weet assortimentsmanager Jarmo
Grootveld.
Afrika
Voor deze aanpak werkt de leverancier van
de telefoons, Centralpoint, samen met social
enterprise Closing the Loop. Dit bedrijf won in
2018 de Circular Award omdat het om een zeer
veilige, inclusieve en positieve manier werkt
aan afval-reductie in ontwikkelende landen.
Closing the Loop haalt voor iedere nieuwe
telefoon die Centralpoint levert, er één uit Afrika.
Afval-compensatie heet dat en het werkt op
een eenvoudige, maar innovatieve manier. Als
Defensie een nieuw toestel aanschaft, zamelt
Centralpoint ter 'compensatie' een afvaltoestel

Duurzaam

‘Mobiele’ ingrediënten en hun vindplaats

Een mobiele telefoon bestaat uit soms wel veertig verschillende ingrediënten.
De belangrijkste staan hieronder, met hun belangrijkste land(en) van herkomst:
Koper: Gebruikt voor draden en printplaten.
Chili, China, VS

Aluminium: Wordt gebruikt om de elektronica
straling van de antenne. Jamaica, China,

Tantaal: Gebruikt als condensator. Demo-

Tin: Gebruikt als soldeer dat de componenten

Palladium: Gebruikt voor de contactvlakken

van het bord. China, Indonesië, Peru.

Canada, Zuid-Afrika, Rusland.

verlichting van het display of cameralicht.

in. Dat afval wordt gerecycled, wat resulteert
in een afname van de afvalberg. Die reductie
maakt een nieuw toestel 'afval-neutraal'.
Positieve manier
CtL zorgt ervoor dat de grondstoffen uit
mobieltjes, zoals zware metalen en brandvertragers, niet in het milieu komen en
kunnen worden hergebruikt. “Duurzaamheid
moet eigenlijk niet worden gedreven door
verplichting. Zoals Defensie het nu brengt, is het
een positieve manier en dat spreekt de mensen
meer aan, waardoor er meer medewerking is”,
zegt Joost de Kluijver van Closing the Loop.
“Van het materiaal uit de telefoons kunnen we

van de smartphone verbindt met de koperlaag
Gallium: Gebruikt in LED's als achtergrond-

Zilver: Gebruikt in de geleidende sporen van

Kazachstan.

Goud: Wordt gebruikt voor de contacten van

zaam en kostbaar metaal. China, Canada, Peru.

de printplaat. Peru, Mexico, China, Australië.

Loop haalt daarvoor eenzelfde aantal uit Afrika.

cratische Republiek Congo,Australië, Brazilië.

IJzer: Gebruikt voor alle schroeven.

tussen afzonderlijke componenten.

van Defensie aan Joost de Kluijver. Zijn Closing the

Kobalt: Gebruikt voor de batterij. Demo-

cratische Republiek Congo, Zambia, China.

Brazilië, China, Australië, India.

overhandigt symbolisch de eerste 1.000 mobieltjes

batterij. China, Zuid-Afrika, Australië, VS.

af te schermen van de elektromagnetische
Rusland, Canada.

Raymond van den Boogaard (links) van Centralpoint

de smartphone op een simkaart en op de

Joost de Kluijver
(Closing the Loop):
‘Sommige collega’s
werden nerveus bij het
woord recycling’
weer nieuwe dingen maken. Het goud kun je
bijvoorbeeld verwerken in sieraden. Ons uiteindelijke doel is om in de ontwikkelingslanden
waar we de telefoons ophalen, een fabriek op
te zetten waar ze de telefoons uit elkaar halen.
Daarmee steun je ook nog eens de lokale
economie.”
Tsunami
De retourstroom van gebruikte toestellen is met
de recente omruilactie bij Defensie – een aantal
modellen was niet meer te beveiligen met
updates – een tsunami geworden. Crispijn: “Er
liggen nog duizenden om te worden verschroot;

Indium: voor LCD-schermen. Een zeer zeld-

we gaan kijken wat we daarmee nog kunnen.
Het zijn datadragers, dus werden mensen
bij Defensie wel wat nerveus toen we over
recycling begonnen. Die data moet dus eerst
worden gewist vóór de toestellen een tweede
leven krijgen. Dat heeft heel wat van de
capaciteiten bij het Logistiek Centrum JIVC
gevraagd. Hierbij is via een promotieactie hulp
gevraagd binnen Inkoop IT en JIVC en zijn
collega’s vanuit alle lagen een helpende hand
gaan bieden om data te wissen.”
Uitdaging
We hebben nu software ingekocht, waarmee
het wissen van data in groten getale lukt.
Bij sommige toestellen lukt het leegtrekken
niet en gaan ze alsnog in de shredder.”
In de brandwerende kluizen liggen inmiddels
zo’n 15.000 iPhones, van pakweg model 4
tot 10. “Bij de inkoop was destijds niet
nagedacht over wat we er na afschrijving mee
zouden doen”, zegt Elske. “Tot 2019 ging dat
bij Defensie om ongeveer 10.000 toestellen,
maar nu circuleren er zo’n 60.000. Dan heb je
wel een uitdaging.”

JIVC-contractmanager Crispijn Beijer en Elske

Bij Defensie liggen nog duizenden gebruikte telefoons

Tjepkema, duurzaamheidsambassadeur bij JIVC/IT.

te wachten op een mogelijk tweede leven.
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everphone levert een
uniek Smartphone-asa-Service concept

Bob van der Meij

Eén van de Innovators van 2022 is ongetwijfeld everphone. Deze Duitse scale-up
levert smartphones en tablets as a service en neemt aan het einde van de lifecycle
de toestellen weer terug. Deze toestellen worden opgeknapt, refurbished en weer
teruggezet in de markt. Hiermee draagt everphone bij aan minder CO2-uitstoot,
bedrijven die samenwerken worden deel van de circulaire economie. everphone is
sinds deze maand een Planetly by Onetrust certified carbon neutral company.

In Duitsland is deze formule een groot succes.
Sinds 2021 is everphone ook actief op de
Nederlandse markt. We spreken Bob van
der Meij, Teamlead Sales Benelux en Wesley
Motiram, sinds kort actief als Senior Account
Executive voor Nederland. Samen met meer
dan 250 medewerkers uit 40 landen werken
ze momenteel hard aan de internationale uitrol
van het succesvolle concept.

bediening van je leven. Die wil je binnen 24 uur
kunnen vervangen. Vervolgens is hij gestart
met een B-to-C model, waarbij je een toestel
huurt. Echter door zijn zakelijke netwerk en
de behoefte die daar is, was de stap naar de
B-to-B markt een logisch gevolg.”

Hoe is everphone ontstaan?
Bob: “Het is bedacht door de Duitse ondernemer Jan Dzulko, de eigenaar van vergelijkingssite Check24. In 2016 had hij schade
aan zijn smartphone en kreeg toen van zijn
telefoonverzekeraar te horen dat hij zijn
telefoon een tijdje moest missen, omdat het
herstel even ging duren.

Kunnen jullie in het kort uitleggen
hoe de oplossing werkt?
Bob: “In het kort houdt het model van everphone in dat we voor een vast bedrag per
maand alle rompslomp rond smartphones,
maar ook tablets en laptops, uit handen nemen.
Dus het beheer en de organisatie van de
complete device lifecycle van aanschaf, schademanagement, uitrollen, on- en offboarding van
medewerkers, voortijdige teruggave, refurbishen, recycling, data wiping, kortom alles.”

Onze oprichter dacht toen; dit kan toch
niet. De smartphone is immers de afstands

Wesley:”Wij nemen het volledige beheer
van de toestellen over. Daarbij staat de
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zogenaamde ‘user enablement’ op de
voorgrond: indien een toestel kapot gaat,
kan de medewerker zelf een nieuw toestel
aanvragen via de portal. Wij gaan niet vragen
waarom een toestel stuk is gegaan, wij leveren
gelijk een nieuwe. Dat alles scheelt intern heel
veel werk, denk aan inkoop, afstemming met
verzekeringen, helpdesk, en providers. Werk
dat everphone de onderneming allemaal uit
handen neemt.”
Bob: “De smartphone is gek genoeg een
ondergeschoven kindje binnen veel
organisaties. Aan de ene kant is het essentieel, aan de andere kant hebben IT-afdelingen
veel te weinig tijd. Tijd die ze liever investeren
in veel belangrijkere kernopgaven (core-tasks)
zoals databeheer, systeemanalyse, automatisering, servers en dergelijke. Laat ze dan
vooral daarop focussen.”

Duurzaam

Waarin zijn jullie onderscheidend ten
opzichte van jullie concurrenten?
Bob: “Bij everphone huren organisaties voor
hun medewerkers mobiele telefoons en
tablets tegen een vast bedrag per maand. Bij
een leasing concept draag je als organisatie
het volledige financiële risico zelf, bij huur
via everphone draagt everphone dit risico.
Bij everphone heb je geen verassingen door
onverwachte kosten achteraf (die men ook kent
van een lease auto, krasje teveel bijv. kost geld).
Met ons concept heb je geen hoge eenmalige
uitgaven (capex naar opex) en ben je maximaal
flexibel. Wij krimpen en groeien met bedrijven
mee; De niet meer benodigde devices kunnen
worden teruggegeven en het concept is internationaal schaalbaar, indien gewenst nog altijd
met een single point of contact.”
Wesley:“Wij bieden organisaties een service
solution inclusief toestel per maand voor
een flexibele looptijd aan, daarbij blijven de
toestellen bezit van everphone. Aan het einde
van de lifecycle nemen wij de toestellen weer
terug, knappen ze op (refurbishen) en zetten
ze door in een volgende markt. Als green

company zijn we CO2 neutraal, bedrijven
die met ons samenwerken worden deel van
de circulaire economie. We bieden tevens
e-waste compensatie en binnenkort ook alle
toestellen als CO2 neutraal devices aan.”
Wat is het grote voordeel van huren
van toestellen?
Wesley: “Het verschil zit er in dat de devices
of worden gekocht of worden geleaset. Beide
is niet optimaal. Bij beide varianten brengt het
uiteindelijk toch meer eigen risico en hogere
kosten met zich mee, met huren is dat anders.
Bij kopen is het een eenmalige uitgave en dat
heb je als je telefoons gaat huren niet meer.
En dat is een trend die je steeds meer ziet,
veel CFO’s willen geen devices kopen als je
ook kan huren en vooral als men een
uitgebreid pakket aan opties krijgt.
Kunnen klanten kiezen uit verschillende
pakketten?
Bob: “Er zijn bij everphone twee smaken. Eén
waarbij het bedrijf de toestelkeuze bepaalt en
de rest aan everphone overlaat. De andere
mogelijkheid waarbij het personeel zelf een
toestel kan kiezen op basis van een vast
budget van de werkgever. Eventuele kosten
voor aanschaf van een duurder toestel legt
de werknemer zelf bij. Zo ontzorgen we het
bedrijf. Minder gedoe en veel meer service.
Daarbij levert everphone praktisch alle merken
waaronder Apple, Samsung en Fairphone.
Na de initiële termijn nemen we de toestellen

retour. Soms willen medewerkers hun toestel
houden en betalen dan zelf een afkoop aan
ons. Omdat ze dit rechtstreeks met ons
regelen, komt het wederom niet in
financiële administratie van het bedrijf. En als
we de toestellen terugnemen, volgt eerst een
volledige wipe van de data en worden
ze vervolgens gecertificeerd en opnieuw
ingezet in de markt.’’
Wat zijn jullie ambities voor Nederland?
Bob: “Wij zijn in januari van start gegaan
en de eerste deals zijn al rond. Je merkt nu
dat klanten ons spontaan bellen voor meer
informatie om te vragen wie wij zijn en wat
wij doen. In Nederland Is Wesley Motiram
aangesteld als Senior Account Executive
voor de Nederlandse markt. Wesley brengt
11 jaar Telecom-ervaring mee bij onder meer
corporate klanten.”
Wesley’’Ik vind het ontzettend leuk om deel
uit te maken van iets nieuws en zo een gaaf
project in Nederland op te mogen zetten.
Voor mij is duurzaamheid erg belangrijk en ik
geloof in dit concept. Tegenwoordig is het niet
meer belangrijk om iets te bezitten, maar het
gaat voornamelijk om het gemak in gebruik,
service, ontzorging en duurzaamheid.
We hebben de intentie om Internationaal
een global player te worden en daarom is
het belangrijk om Benelux goed op de kaart
te zetten."

“Met ons concept zijn
wij uniek in de markt”
Wesley Motiram

Contact met everphone, neem
dan contact op met Wesley via
Wesley.motiram@everphone.nl.

De voordelen van everphone
• Maximale flexibiliteit door schaabaarheid en voortijdig opzeggen
• Ontzorging van inkoop, IT en HR (ipv geen zorg over.)
• Bij schade altijd een nieuw toestel zonder extra kosten
• Geen kapitaalbeslag
• Altijd een goed werkend toestel
• Geen zorg over inkoop, reparatie en onderhoud
• Concept-op-maat
• State of the art MDM, AVG proof
• Up-to-date asset management via een eigen portaal
• Bijdrage aan circulaire economie

Bob van der Meij (links) en Wesley Motiram
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Bram Wingens, CEO van Renewd

Renewd ,
Fit for the Future
®

Renewd® heeft zich de laatste jaren
ontwikkelt tot één van de grootste
namen op het gebied van pre-owned
producten in Europa. Je leest het goed;
pre-owned. Zelf gebruiken ze het woord
‘refurbished’ liever niet. “Wij hebben
een erg strenge controle op onze
producten. Doorstaan ze de controle
niet? Dan eindigen ze niet in een
Renewd verpakking. Afgezien van de
batterij wordt er niets vervangen, dus is
er geen sprake van refurbishen.” Aldus
CEO Bram Wingens.
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Het afgelopen jaar heeft de onderneming
verschillende nieuwe productgroepen
succesvol geïntroduceerd, met elk hun eigen
strenge controle. Naast de Renewd iPhone
zijn inmiddels de Renewd Watch, Renewd
Pixel en Renewd iPad ook niet meer weg te
denken uit het assortiment. Waar de focus nu
nog vooral op Apple ligt, is Renewd van plan
om ook daarin verder te gaan kijken. Sonos
van Renewd? Of een Renewd Nintendo?
We zullen zien wat er binnen afzienbare tijd in
de schappen ligt.
Sterke groei
De nieuwe producten hebben ook geleid tot
een bredere doelgroep en mogelijkheden om
nieuwe markten te betreden. Inmiddels is
Renewd in meer dan 15 landen actief en blijft
dit aantal ook groeien. “Ieder land heeft zijn
eigen aanpak nodig, het is fantastisch om te
zien hoe het team dit oppakt”, stelt Bram
trots. Mede dankzij deze verbreding en internationalisering was er sprake van een 200%

omzetgroei in 2021 ten opzichte van 2020.
En de groei zet door. Het eerste kwartaal
van 2022 heeft al voor meer omzet gezorgd
dan heel 2020. Met deze groeicijfers denkt
Renewd dat ze, zeker in de BeNeLux, qua
volume inmiddels de grootste zijn.
Om deze groei vast te houden worden alle
mogelijkheden benut. Het team blijft zich
uitbreiden. Waar Renewd onlangs het
sales en supportteam al heeft versterkt,
breidt het team zich in mei nog verder uit
met ervaren krachten. Tibet Araz (Operations,
voorheen Ingram Micro) en Lorenzo van
der Spek (Strategisch inkoper, voorheen
Coolblue) gaan het bedrijf helpen de
volgende stap te realiseren. “Deze mensen
brengen een karrenvracht aan ervaring mee.
Goed voor het bedrijf, maar ook voor de
werknemers individueel. Door veel te
sparren leert men van elkaar en leren ze
ook hoe het er binnen andere bedrijven aan
toegaat”, aldus Bram.

Duurzaam

Een tweede leven
Grotere volumes en meer verschillende
producten houdt ook in dat Renewd nog
meer kan besparen ten opzichte van nieuwe
producten. Waar de productie van iPhones
gemiddeld 55.5 kilogram aan CO2 uitstoot,
ligt die hoeveelheid voor iPads boven de
90 kilogram en gaat dit bij MacBooks zelfs
richting de 300(!) kilogram. Het is dus zeker
de moeite waard om ook deze producten
een tweede leven te geven.
De hoge kwaliteit van de producten en het
volgen van de richtlijnen van de fabrikant
zorgen ervoor dat de Renewd producten
op een écht duurzame manier een tweede
leven krijgen. Door gebruik te maken van
originele onderdelen, kunnen ze teren op
dezelfde productieketen als de fabrikant. En
daar worden hoge eisen aan gesteld op het
gebied van duurzaamheid. Nemen we Apple
als voorbeeld, dan zien we dat ze hard op weg
zijn om hun doel van 2030 te halen. CO2neutrale productie én producten. Wordt door
Renewd de levensduur van deze producten
ook nog verlengd? Dan kun je zeker spreken
van een duurzaam product.
Duurzame initiatieven
Renewd doet graag een stapje extra, zowel
op internationaal als lokaal niveau. De slogan
“Making a difference” spreekt boekdelen.
Zo draagt iedere verkochte Renewd iPhone
bij aan een herbebossingsproject in Desa’a,
Ethiopië, in samenwerking met WeForest.
Een project waar medio 2021 mee is gestart
en inmiddels groeien er door de bijdrage van
Renewd® al meer dan 30.000 bomen.
Ondanks dat Renewd de afgelopen jaren
een sterke focus op Europa heeft gekregen,

verliezen ze de lokale natuur niet uit het
oog. Eind maart hebben ze met het hele
team, in etappes het complete Pieterpad
(482 km) afgelegd. Er werd zowel in Pieterburen als op de Sint Pietersberg gestart en
in de loop van de week in tweetallen naar
elkaar toe gelopen. Genietend van de mooie
landschappen die Nederland te bieden heeft
en de gezelligheid onder de collega’s, viel het
op dat ook hier relatief veel zwerfafval lag.

Om deze actie kracht bij te zetten wordt
er ook een donatie gedaan aan Enjoy
Cleaningup, een stichting die er zelf, samen
met getrainde honden, op uit trekt om zwerfafval op te ruimen. Deze lokale helden, mens
en dier, verdienen een steuntje in de
rug. Samen maken we een echt verschil!
Stap voor stap op weg naar een betere en
groenere toekomst.

Dat moet toch beter kunnen, zo dacht men bij
Renewd. Ondanks de blaren waren collega’s
bereid om de natuur en dieren te helpen en
her en der afval mee te nemen.
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Nieuws

MWC (2); volop
interessante hardwareintroducties
MWC is steeds meer een technologie
event voor connectiviteit, waarbij zaken
als 5G, private networking, Open RAN en
security centraal staat en de introductie
van mobiele hardware op de achtergrond
dreigt te raken. Maar nog altijd zijn
er meer dan genoeg interessante
introducties op MWC. We zetten ze
hier op een rij.
Ook dit jaar werd een hele reeks nieuwe smartphones getoond, met
producten van Samsung, Honor, Xiaomi, OPPO, ZTE, TCL, en Nokia
HMD. Nu 5G vrijwel standaard is, gaat de focus meer naar de zaken
als betere camera's, verbeterde display technologie, superieure
verwerkingspower en verbeterde gebruikerservaringen door voortdurend gebruik van AI-, AR- en VR-functies. Daarnaast was er aandacht
voor het gebruik van snelladen als een belangrijk onderscheidend
vermogen, dat door zowel OPPO als Honor in de strijd werd gegooid.

OPPO claimde een doorbraak in snellaadtechnologie met zijn 150W
SUPERVOOC oplossing, dat is uitgerust met een systeem genaamd
Battery Health Engine dat de levensduur van de batterij verdubbelt
en de en de gezondheid van de batterij verbetert. Het bedrijf kondigde
ook aan dat het "de grenzen van opladen verlegde” met een 240W
SUPERVOOC flash charge die een 4,500mAh batterij tot 100% zou
opladen in negen minuten.

Premium segment
Het was Honor die zijn stempel drukte op MWC 2022
door zich te richten op de premium smartphone sector
met met de onthulling van zijn nieuwe Magic 4-serie
smartphones, die gebruik maken van Qualcomm’s
vlaggenschip processor van Qualcomm en tegelijkertijd de AI-mogelijkheden verbeteren. Smartphones
zoals TCL's 30 Series-portfolio, ZTE's Blade
V40-serie, en toevoegingen aan Nokia HMD's C-serie
werden allemaal gelanceerd op MWC, maar meer aan
de onderkant van de markt.
Hoewel opvouwbare smartphones op verschillende
stands te zien waren, met name bij Samsung, was het
langverwachte gebruik van een oprolbaar scherm in
een smartphone niet zo zichtbaar als verwacht.
De uitzonderingen waren twee toestellen - TCL's
"Fold 'n Roll" (die zowel "Fold 'n Roll" (die zowel vouwt
en rolt) en een OPPO smartphone. Maar dit waren
concepten, waarvan de productie waarschijnlijk nog
wel een tijdje op zich laat wachten.
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Nieuws

Verbreding productportfolio
Huawei heeft beloofd zich terug te vechten op
de apparatenmarkt na zich te hebben moeten
terugtrekken uit smartphones en heeft zich nu
vastgebeten in de Business-to-Business (B2B)
sector door de lancering van zeven nieuwe
producten op MWC, waaronder de eerste
alles-in-één desktop MateStation X, de eerste
E-Ink tablet HUAWEI MatePad Paper, en de
eerste laserprinter HUAWEI PixLab X1. Deze
lanceringen bieden een nieuwe strategische
richting voor Huawei en brengen het een stap
dichter bij de verwezenlijking van haar visie
voor slimme kantoren, waardoor gebruikers
een "Super Device" systeem kunnen vormen.
Naast het enorme aanbod van Samsung's
tablets, notebooks en wearables op de stand,
Vormden de meest opvallende lanceringen op

MWC drie nieuwe tablets van TCL, waaronder
de nieuwste toevoeging aan de innovatieve
NXTPAPER-familie, en de TCL TAB 10s 5G,
een van de eerste betaalbare tablets met
5G-connectiviteit.
Honor heeft ook zijn portfolio van smart
life-producten uitgebreid en onthulde zijn
nieuwe Watch GS 3 en Earbuds 3 Pro, die
als eerste in de branche beschikt over een
innovatieve temperatuurmeting.

Draadloze connectiviteit, Wi-Fi 7
en van de meest in het oog springende aankondigingen op MWC 2022 was de lancering door
Qualcomm van Snapdragon Connect, een nieuwe merknaam die zal worden toegewezen aan
apparaten die Best-in-Class 5G-, Wi-Fi- en Bluetooth-connectiviteit bieden. Als onderdeel
hiervan werd de eerste chipset die de komende Wi-Fi 7 standaard onthuld, de Qualcomm
FastConnect 7800, die datasnelheden belooft tot 5,8 Gbps en een latency van slechts 2 ms.
Ook werd High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link technologie, Qualcomm's implementatie
van een van Wi-Fi 7's belangrijkste functies, Multi-Link Operation (MLO). Wi-Fi 7 is klaar om
een revolutie teweeg te brengen in toepassingen die een extreem hoge doorvoer en ultralage
latency vereisen, waaronder AR/VR, gaming en 8K-streaming.
Qualcomm's aankondiging van de eerste Wi-Fi 7-chipset heeft de komst van Wi-Fi 7 versneld,
en hoewel de definitieve standaard naar verwachting pas in 2024 door de Wi-Fi Alliance zal
worden vrijgegeven, zullen we waarschijnlijk Wi-Fi 7-ready consumenten apparaten op de markt
zien komen terwijl de standaard nog in de ontwerpfase is, zoals het geval was met de vorige
generaties van Wi-Fi.

Mobiele
hotspot routers
Als groeiende sector tijdens de pandemie
waren mobiele hotspot-routers en Fixed
Wireless Access (FWA) CPE-apparatuur
goed vertegenwoordigd op de beursvloer
in Barcelona. ZTE nam het voortouw en
lanceerde zijn vierde generatie van 5G
FWA- en mobiele routerproducten, terwijl
het ook aankondigde dat het dat het
wereldwijd de mijlpaal van een miljoen
leveringen voor deze 5G-producten had
bereikt. De ZTE-serie omvat het indoor
5G CPE MC888 vlaggenschip (het eerste
Wi-Fi7 5G CPE-apparaat), de outdoor
5G CPE MC889-serie, en de nieuwe
generatie draagbare 5G MiFi MU5120.
TCL heeft ook zijn steentje bijgedragen
door zijn portfolio uit te breiden met
de lancering van de LINKHUB 5G CPE
HH515 en LINKZONE 5G Mobile Wi-Fi
MW513, met ondersteuning zowel 5G
Sub-6GHz als mmWave.
Andere opvallende aankondigingen waren
Bullitt Group's Cat Q10 5G robuuste
mobiele hotspot-router en een nieuwe
5G CPE T2-apparatuur van OPPO.
Dergelijke aankondigingen helpen om
het 5G-ecosysteem nog verder te laten
groeien dan alleen smartphones, en via
partnerships stellen deze verbonden
apparaten meer operators in meerdere
landen en regio's in staat om gebruikers
toegang te bieden tot betrouwbare en
betaalbare producten, vaak binnen 5G.

Met Wi-Fi 7 als aandachtstrekker zou het gemakkelijk zijn om te vergeten dat Wi-Fi 6E nog geen
twee jaar op de markt is. Maar op MWC 2022 was er genoeg aandacht voor Wi-Fi 6E, met productaankondigingen, waaronder Samsung's Galaxy Book 2 Pro 360 en Lenovo's ThinkPad T16.
ZTE lanceerde hun AX11000 Wi-Fi 6E XGS-PON
ONT, die EasyMesh ondersteunt. Voor woningen of
kantoren die geen breedbandinfrastructuur hebben,
onthulde OPPO de 5G CPE T2 (volledig gemaakt
van gerecyclede materialen) die 5G-signalen omzet
naar Wi-Fi-verbindingen. Technologieën die Wi-Fi
aansturen Cellulaire convergentie waren ook te zien,
met Tessares die handover prestaties demonstreerde
met hun "over the core" TSSS-oplossing.
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Productnieuws

Simyo gaat ook
smartphones
verkopen
Simyo is geen Sim Only aanbieder meer. Bij het dochterbedrijf van KPN kun je vanaf
nu namelijk ook terecht voor een mobiele telefoon. Simyo verruimt daarmee het
bestaande aanbod van Sim Only abonnementen en prepaid. Simyo gaat nieuwe
enrefurbished telefoons aanbieden. De telefoons kunnen in één keer worden
betaald, gedeeltelijk of gespreid over twee jaar.

Emporia lanceert twee nieuwe
telefoons tijdens MWC 2022
Gelijktijdig met het Mobile World Congress presenteert emporia twee nieuwe apparaten
waarbij gebruiksgemak vooropstaat: een smartphone met knoppen, en een inklapbare
mobiele telefoon met optimale gesprekskwaliteit.
De adviesprijs voor de emporiaSUPEReasy bedraagt 229,90 euro. Het toestel is naar
verwachting eind maart 2022 beschikbaar in de Benelux.
De emporiaJOY-LTE is een inklapbare mobiele telefoon voor senioren die zich onderscheidt
in datgene waarvoor telefoons oorspronkelijk werden bedacht: het voeren van gesprekken.
De ingebouwde moderne 4G-technologie (VoLTE) maakt het mogelijk om gebruik te maken
van het 4G netwerk.
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China Telecom
biedt sms-dienst
met beeld en
geluid via 5G
China Telecom, een van de grote drie Chinese
mobiele operators, heeft 5G Short Messaging
Service (SMS) commercieel in gebruik
genomen. Gebruikers kunnen hiermee gratis
berichten ontvangen maar betalen om ze te
verzenden. Met een SMS-upgrade kan dan
niet alleen tekst, maar ook foto's, audio en
video worden verzonden. Daarnaast kan men
via deze nieuwe manier van rich messaging
gebruik maken van diensten zoals het kopen
van tickets, het controleren van verzendingen,
en het betalen voor elektriciteit, water en gas.

Productnieuws

BlackBerry en Samsung optimaliseert aanbod voor
hulpverleners en eerstelijnswerkers
BlackBerry en Samsung zijn een partnerschap aangegaan om de
veiligheid van kritieke infrastromen te bewaken. Het partnerschap bestaat
uit het samenbrengen van de BlackBerry®-oplossing CEM (Critical Event
Management) te leveren met behulp van robuuste Samsung Galaxy®toestellen. Het gezamenlijke aanbod is geoptimaliseerd voor first
responders en eerstelijnswerkers.

Huawei verbindt
apparaten met zijn
Super Device
Huawei heeft zijn Super Device-concept aangekondigd, een nieuwe
oplossing die de verbinding en samenwerking tussen verschillende
Huawei apparaten aanzienlijk verbetert. Deze nieuwe functie
sluit aan bij Huawei's ambitie voor een dagelijks leven waarin
intelligente apparaten ons leven verrijken. Hierbij kijkt het bedrijf naar
vijf belangrijke thema’s, te weten Gezondheid en Fitness, Reizen,
Smart Office, Entertainment en Smart Home. Huawei mikt met
zijn Smart Office oplossing op een efficiënte werkervaring, waarbij
de focus ligt op een vlotte samenwerking tussen verschillende
Huawei apparaten. Zo kun je, dankzij Cross-Device Collaboration en
Ecosystem Integration, meerdere apparaten op een eenvoudige wijze
met elkaar te verbinden. Dit biedt iedereen een unieke ervaring die de
creativiteit en communicatie bevorderd.

KPN maakt
SuperWifi zichtbaar
duurzamer
De SuperWifi punten van KPN hebben vanaf vandaag een
nieuwe kleur. De witte punten zijn zwart geworden. Ze zijn
gemaakt van gerecycled plastic en zijn door hun zwarte uitvoering
milieuvriendelijker te produceren en beter te recyclen.
Naast het nieuwste modem, de 4K iTV tuner en de simkaart,
zijn nu ook de SuperWifi punten gemaakt van gerecycled materiaal.
Hiermee zet KPN, een van de duurzaamste telecomproviders
wereldwijd, opnieuw een stap richting het doel om in 2025
bijna volledig circulair te zijn.

Samsung Galaxy S22 Ultra en Galaxy Tab S8
in Nederland te koop
Na een succesvolle pre-order periode, waarin het aantal bestellingen van
de Galaxy S22-serie wereldwijd meer dan verdubbelde ten opzichte van
de Galaxy S21-serie, start vandaag de verkoop in de winkel en online.
De vlaggenschipsmartphone en de Tab S8-serie zijn de nieuwe powerhouses van Samsung, waarmee mensen meer kunnen doen dan ooit.
“Het publiek is helemaal klaar voor de versmelting van de Note- met de
S-serie”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van
Samsung Nederland. “In pre-order brak de Galaxy S22-serie records.
In Nederland is de Galaxy S22-serie bijna 30% meer besteld dan zijn
voorganger. Het aantal bestellingen is wereldwijd meer dan verdubbeld
ten opzichte van de Galaxy S21-serie van vorig jaar.
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Column

Marcel Ederveen is met zijn ruim twintig jaar ervaring in de IT-wereld een
bekend gezicht. Zijn overtuiging: IT laten werken in dienst van de business.
En, vindt hij, je hoeft daarvoor niet altijd iets nieuws te implementeren, maar
je kunt vaak de bestaande infrastructuur beter benutten. Marcel is eigenaar
van MEcom Consulting en verbonden aan NiVo.
Marcel Ederveen • Senior Consultant • MEcom Consulting
info@mecom-consulting.nl

Communicatieleveranciers:
communiceer!
Gedurende mijn lange carrière als telecomconsultant heb ik
veel aanbestedingen begeleid en doe dat nog steeds. Vrijwel
nooit kon de bestaande leverancier de nieuwe opdracht
scoren. Er werd vrijwel altijd van leverancier gewisseld.
Waarom toch?
Tijdens de beoordeling van inschrijvingen werd vaak gezegd;
“ja, dat schrijven ze wel, maar uit ervaring weten wij dat
het anders is”. En zo kon het gebeuren dat een antwoord
van een ‘nieuwe’ inschrijver méér werd geloofd dan van de
‘bestaande leverancier’. Het gras is altijd groener aan de
overkant. En daar helpen zelfs nuancerende woorden van
een consultant niet bij.
Maar wat is er toch aan de hand? Waarom al die wisselingen
van leverancier? En laat duidelijk zijn: als een nieuwe
inschrijver daadwerkelijk in positieve zin het verschil maakt,
dan is de overstap naar een nieuwe leverancier terecht.
De afgelopen maanden werd mij in drie verschillende
projecten tóch weer duidelijk dat er soms onvrede leeft bij
klanten over de dienstverlening van de leverancier. Soms is
dat terecht maar soms ook niet. Ik constateer dat er veel
misverstanden zijn tussen leverancier en klant. “Ze begrijpen
ons niet!” “Ze leveren niet wat wij willen”. “Ze vertellen maar
de halve waarheid”. “Ze reageren niet”. Allemaal uitspraken
die killing zijn voor een relatie, voor het partnership dat een
klant zoekt.
Regelmatig zie ik ontwrichte relaties met veel onbegrip
over en weer.
•
De leverancier verstrekt geen informatie omdat dat
‘ooit contractueel op directieniveau’ zou zijn afgesproken.
•Een leverancier die de klant maar dom vindt en alle storingen
wijdt aan bedieningsfouten.
•
Een leverancier die niet begrijpt dat de klant voor een
bepaalde strategie kiest en dat ziet als een voorbode voor
afscheid.
•Een klant die de leverancier ziet als boeven.
•
Een klant die de leverancier ziet als partij die met zo
min mogelijke inzet zoveel mogelijk winst wil maken.
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•Een klant die, door ervaring wijs geworden, geen enkele
leverancier meer vertrouwt en daarom in de offertaanvraag
alles dichttimmert en een onwerkbare situatie creëert.
In al deze, helaas, concrete gevallen vraag ik mij af: waar is
de communicatie? Waar is het vertrouwen? Een leverancier
die communicatiediensten verkoopt zou toch het initiatief
kunnen nemen in de communicatie als de klant dit niet doet?
Er is toch een commercieel belang om de contacten te onderhouden? En natuurlijk ligt het niet allemaal aan de leverancier
of allemaal aan de klant. De waarheid ligt ook hier weer vaak
in het midden. “Ze doen dit, dus ze zullen vervolgens wel
weer dat doen”. Als argwaan eenmaal postvat….
Verkopers leren dat het makkelijker is een bestaande klant
te behouden dan een nieuwe klant te werven. Maar waarom
maken we het ons zo lastig? Omdat accountmanagers een
bonus krijgen als ze zoveel nieuwe klanten werven? Het is
allemaal niet zo sexy, een klant behouden. Een nieuwe klant
bij de concurrent wegsleuren, dát is pas een prestatie! Ik
kan u melden, een klant langjarig aan je verbinden, niet met
contracten maar omdat de klant zo graag wil blijven: dat is
buitencategorie!
Nog even ter onderbouwing. Wie zit tweemaal (of meer) per
jaar bij de klant aan tafel? En dan bedoel ik niet alleen op
directieniveau, maar ook op operationeel niveau. Wie heeft
relatiemanagers die met telecombeheerders en met facilitaire
medewerkers aan tafel zitten? Juist deze medewerkers
informeren hun managers, zij bepalen de sfeer tijdens het
teamoverleg. Die managers laten zich informeren door hun
medewerkers en steunen deze in hun werk en in hun overtuigingen. Die managers bepalen in grote mate wie de
volgende leverancier wordt.
In bijna iedere presentatie wordt gesproken over het
partnership dat de klant zoekt en dat de leveranciers willen
invullen. Op dat gebied valt nog veel te winnen. En het
scheelt zoveel inspanning als je je klanten weet te behouden.
Ik wens u veel mooie partnerships van de buitencategorie.

Samen sta
je sterker.
Uw klanten zijn steeds kritischer: ze willen zeker
weten dat ze goed worden geholpen, niet teveel
betalen en kunnen rekenen op een deskundig
advies. De reparatie van hun computer, smart
phone, tablet of wasmachine vertrouwen ze dan
ook lang niet iedereen toe. Zo hebben erkende
elektrotechnische reparatiebedrijven een streepje
voor: ze kunnen aantonen dat ze kwaliteit leveren.
Heeft u zo’n erkenning nog niet? Dan is dit een
goed moment daar verandering in te brengen.

Word nu lid via
technieknederland.nl

connec
-tivity
that
Dé primaire partner
voor connectiviteit.
e
Of als 2 leverancier
achter de hand.
Voor alle zekerheid.
Samenwerken?

Overstappen naar een andere connectiviteitspartner, dat

doe je niet zomaar. Maar een keer praten kan geen kwaad.
Ontdek onze aanpak. Persoonlijk, menselijk en efficiënt.

Lees wat wij je te bieden hebben op pocos.nl

connectiviteit | telefonie | mobiel | cloud
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