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De temperatuur buiten begint alweer te dalen 
en almaar stijgende gasprijzen zorgen ervoor 
dat in de meeste huizen en kantoren de 
thermostaat vanaf dit najaar een paar graden 
lager wordt gedraaid. Toch kunnen we rekenen 
op een hete herfst, zo is de verwachting. Twee 
landen verderop is een serieuze oorlog aan de 
gang. Bedrijven hier hebben het zwaar, finan-
cieel, door personeelstekort, door stokkende 
aanvoer en zo meer. Tel daarbij de vraag op 
of corona weer de kop opsteekt en je kunt 
gerust stellen dat er nogal wat 
op ons afkomt.

Hoe anders is de 
situatie in de 
telecom. Van 
v e r s c h i l l e n d e 
kanten hoor ik 
dat we weer net 
zo veel bellen als 
voor Covid. Er is 
nog altijd toene-
mende aandacht voor 
UC-software én hardware 
en ook bellen via Microsoft 
Teams lijkt aan een opmars 
begonnen binnen grotere organisaties. Dan is 
er ook nog de op handen zijnde komst van 
écht 5G (via 3,5 GHz), wat nieuwe mogelijk-
heden gaat bieden voor private netwerken. 
En vergeet ik bijna de kansen van WiFi 6 of 
de groei van IoT die mogelijk zijn dankzij de 
verbeteringen van connectiviteitsdiensten. O 
ja, en de groei van CCaaS. Tel daar nog de 
strijd om het glasvezel, de opkomst van satel-
lieten voor connectiviteit bij op…. 

Het lijkt erop dat de Telecom en ICT sector 
zich aan alle onzekerheden onttrekt. Dankzij 
alle innovaties waar jij en je collega’s dagelijks 
druk mee zijn. Ik merk ook in de markt geen 
nervositeit of onzekerheid en dat is echt niet 
overal zo. 

Het is fijn dat we in deze onzekere tijd een 
baken van rust lijken. En natuurlijk kunnen 
we ons niet aan de ontwikkelingen buiten de 
sector onttrekken. Want als het onze klanten 

slecht gaat, merken we dat ook. 
Aan de andere kant, zolang 

ons aanbod rond connec-
tiviteit cruciaal blijft en 

innovatie voor de klant 
efficiencyverbetering 
en financieel voordeel 
oplevert, zit dat wel 
goed.

Ik vind het leuk dat 
een groot deel van 

de vernieuwing die ik 
hierboven genoemd heb, 

ook in deze TBM weer volop aan 
bod komen. Ik denk dat we dan ook met 

deze editie weer de nodige inspiratie bieden 
om te blijven innoveren en te zorgen dat de 
hete herfst (en winter) grotendeels aan onze 
sector voorbijgaat.
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Het is fijn dat we 
in deze onzekere tijd 

een baken van 
rust lijken

Een hete herfst

Joost Heessels richtte in 1995 de 
uitgeverij Magenta Publishing op en 
is sindsdien actief in de telecom- en 
IT-sector. Daarvoor was Joost actief  
als hoofdredacteur bij onder meer 
Wegener en Elsevier. 
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Eén business partner.
Keuze uit drie hosted
telefonieplatforms:
Xelion, 3CX en Teams.
Jij kiest, jij regelt!

Lees wat wij je te bieden hebben op pocos.nl
connectiviteit  |  telefonie  |  mobiel  |  cloud

Samenwerken?

Zoek je een persoonlijke, menselijke en efficiënte partner voor 

hosted telefonie? Kom dan een keer praten met Pocos. 

Ontdek onze aanpak en de Partner portal Pulse.
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Vanaf november barsten de festiviteiten los in Rosmalen, want dan bestaat 
X2com 15 jaar. Wat begon als een van de pioniers in VoIP, is uitgegroeid tot 
een onafhankelijke telecomoperator en internetprovider met zo’n 500 betrokken 
partners in Nederland en België. Samen met directeur Tom Mulder blikken we 
terug én vooruit.
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Zonder veel ruchtbaarheid is OneCentral onlangs toegetreden tot de 
Yielder Group. De overname door deze Nederlandse investeerder met 
vijf andere toonaangevende IT-merken is weer een stap in de volgende 
fase van de 15-jarige ontwikkeling van oneCentral. Oprichter Marius 
Savelbergh en alle teamleden van oneCentral blijven verbonden aan de 
onderneming. Yielder Group was al enige tijd onder de indruk van het 

communicatieplatform van oneCentral en de expertise van het team op 
het gebied van telecom en netwerken op basis waarvan het platform 
is ontwikkeld en gebouwd. Deze kennis is van groot belang voor de 
strategie van Yielder Group.

Het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecom-
municatie) sloot deze week de voornaamste fase van 
de radiospectrumveiling af. Na de start op 1 juni 2022 
werd de belangrijkste fase van de veiling van het nieuwe 
5G-spectrum (700 MHz, 3600 MHz) en het bestaande 
2G- en 3G-radiospectrum (900MHz, 1800 MHz, 2100MHz) 
beëindigd met een opbrengst van 1.202.192.400 euro. 
Vijf operatoren, Citymesh Mobile NV, Network Research 
Belgium NV, Orange Belgium NV, Proximus NV, en Telenet 
Group NV, namen deel aan de veiling en konden elk een 
deel van het radiospectrum verwerven waarmee ze het 
mobiele telecomlandschap in ons land zullen bepalen voor 
de komende 20 jaar. De meest opvallende nieuwkomer is 
Citymesh, die zich nadrukkelijk als vierde operator aan het 
5G-front meldt. Citymesh wordt hierdoor de 4e nationale 
operator in de B2B-markt. 

Nieuws

Onecentral onderdeel van Yielder Group

Belgische 5G-veiling 
levert 1,2 miljard euro 
op

Samenwerking Axians 
en Cisco met IoT en 
private 5G
Cisco en Axians helpen samen organisaties in educatie, zorg, productie- en logistieke 
sector hun bereikbaarheid en connectiviteit te vergroten met de kracht van Private 5G 
technologie direct aansluitend op zowel een nieuwe als bestaande LAN en Wi-Fi infra-
structuur. “Dit is een belangrijke toevoeging aan het portfolio van Axians. We kunnen nu 
één oplossing bieden en beheren voor zowel omgevingen waar LAN en WIFI het beste 
passen maar ook wanneer het gaat om een fabriek, logistieke omgeving, campus 
of een zorginstelling.”, aldus Erik Lenten, CTO van Axians Axians heeft meer dan 10 
jaar ervaring in het plannen, bouwen en beheren van missie kritische communicatie 
omgevingen op basis van (Private) 4G- en 5G-netwerken. 

Techone 
versterkt 
positie in 
Zuid-Holland
Techone heeft 2Eenheid uit Rijswijk overgenomen. 2Eenheid is een 
automatiseringsbedrijf voor support, beheer en implementatie van 
ICT-oplossingen voor het MKB. Het bedrijf bestaat sinds 2004 en heeft 
een mooi klantportfolio opgebouwd van MKB-bedrijven. 2Eenheid 
zal na de overname opereren vanuit het Techone hoofdkantoor in 
Rotterdam onder toeziend oog van Peter Vorstenbos, operationeel 
directeur van Lancom. De tweede overname in Zuid-Holland is van de 
Nemesys Groep, een ICT-organisatie gevestigd in Oud-Beijerland. Met 
deze 26e  overname in korte tijd  breidt Techone zijn productportfolio 
verder uit. De Nemesys Groep bestaat uit een hecht samenwerkings-
verband van diverse disciplines: IT, telefonie, cloud en cybersecurity. 

Spaanse masvoz en 
Telsome heten nu ook 
Enreach
De twee Enreach bedrijven in Spanje,  masvoz en Telsome, gaan 
vanaf vandaag verder als Enreach. Na de acquisitie van Telsome in 
januari 2022 hadden de twee organisaties hun bedrijfsoperaties al 
samengevoegd. Door het combineren van de omnichannel cloud 
contact center oplossing van masvoz met de MVNO-mogelijkheden 
en het MKB-verkoopkanaal van Telsome, zijn de twee bedrijven erin 
geslaagd samen te groeien op de Spaanse markt. Enreach Spanje 
is met deze samenvoeging de Spaanse nummer een B2B-telco ge-
specialiseerd in slimme cloud telefonie en omnichannel cloud contact 
center oplossingen. Hiermee kunnen klanten in heel Europa telefonie 
combineren met WebChat, WhatsApp en e-mail. Gesprekken kunnen 
daarbij worden geoptimaliseerd met behulp van conversational artifi-
cial intelligence.
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Nieuws

MWC zeker tot 
2030 in Barcelona
Barcelona blijft de thuisbasis van MWC - 's werelds 
grootste jaarlijkse mobiele-technologie-evenement 
- tot ten minste 2030. MWC wordt sinds 2006 in 
Barcelona gehouden en het nieuws markeert de 
meest recente overeenkomst tussen de GSMA 
en wat de GSMA de "partners van de gaststad" 
noemt: de gemeenteraad van Barcelona, de 
Generalitat de Catalunya, het ministerie van 
Economie en Digitale Transformatie, de evene-
mentenlocatie Fira de Barcelona en Tourism de 
Barcelona. In 2011 werd de overeenkomst met 
Barcelona voor het eerst verlengd (tot 2018) en 
kreeg het ook de titel "Mobile World CapitalDat 
partnerschap werd later verlengd tot 2023, met nog 
een jaar aan de overeenkomst toegevoegd (2024) 
toen de 2020-editie van MWC werd geannuleerd als 
gevolg van de wereldwijde Covid-19-pandemie. 

Zendesk in 
handen 
investeerders
CRM en contact center leverancier Zendesk 
wordt overgenomen voor 10,2 miljard dollar, 
6,8 miljard dollar minder dan waarvoor een 
andere investeringsgroep het in februari had 
willen overnemen. De overname werd geleid 
door wereldwijde investeringsmaatschappijen 
Permira en Hellman & Friedman, evenals een 
investeerdersgroep die een volledige dochter-
onderneming van de Abu Dhabi Investment 
Authority en Singapore's soevereine vermo-
gensfonds GIC omvat. Zendesk werd in 2007 
opgericht in Kopenhagen en is sinds 2009 
actief vanuit San Francisco. Het bedrijf telt circa 
4.000 werknemers en is actif in meer dan 160 
landen wereldwijd. 

PHC wordt onderdeel Yielder 
Group
Vanaf heden is PHC onderdeel van de Yielder Group. PHC, behorend tot de top van 
Managed Services Providers in telecom en IT voor zakelijk Nederland, viert dit jaar haar 
vijfentwintigste verjaardag. Door de synergie met Yielder Group profiteren klanten van PHC 
van het verbrede portfolio.  Het is volgens eigenaar en oprichter van PHC, Hans Loots een 
logische vervolgstap om de krachten te bundelen met Yielder Group: ‘PHC gaat niet alleen 
mee in elke verandering, trend en innovatie, maar loopt ook voor de massa uit, met de wil 
om voor alles een oplossing te vinden.’ De twee bedrijfsculturen sluiten naadloos bij elkaar 
aan: ‘Ook bij PHC vechten we voor de klant en hebben we verbinding en groei als idealen.’, 
aldus Loots. 

Proxsys breidt uit in Rotterdamt
IT en telecom specialist Proxsys uit Gorinchem openen een nieuwe vestiging in Rotterdam. 
Door structurele groei van klanten en het team was uitbreiding met een nieuwe vestiging 
nodig. Al meer dan 20 jaar werkt Proxsys vanuit de Spijksepoort in Gorinchem aan hun missie 
om moderne ICT simpel inzetbaar te maken voor het MKB. Het team van inmiddels 90 colle-
ga’s werkt dagelijks aan het realiseren en beheren van moderne werkplekken, verbindingen, 
telefonie en cyberbeveiliging. Proxsys ontzorgt klanten binnen het MKB, maar het bedrijf is ook 
een belangrijke ICT-partner voor de overheid en semioverheid voor het beheren van kritische 
infrastructuren. 

Axez ICT Solutions treedt 
toe tot de Bechtle Groept
Bechtle AG zet de volgende stap in haar strategie van internationale over-
names, door haar marktaanwezigheid in Nederland uit te breiden met een 
nieuw IT-systeemhuis. De nieuwste aankoop, cloud specialist is Axez ICT 
Solutions B.V, gespecialiseerd in hybride IT-omgevingen en cloud-oplossin-
gen en bouwt daarmee de competenties uit van de Nederlandse IT-dienst-
verlener PQR, die de Bechtle Groep in mei overnam.  

NEC vergroot 
expertise Open 
RAN met over-
name Aspire
Het Japanse NEC heeft zijn Open RAN-sys-
teemintegratie (SI) expertise versterkt door de 
overname van Aspire Technologies. Sinds de 
oprichting in 2009 heeft het in Dublin geves-
tigde Aspire de technologie, software, advies 
en SI-diensten geleverd aan tier-1 telco's 
over de hele wereld. De afgelopen jaren heeft 
het zijn aandacht gericht op Open RAN, met 
de lancering van een Open Networks Lab 
dat tot taak heeft partners te helpen bij het 
versnellen van de ontwikkeling, integratie en 
het testen van RAN-gebaseerde netwerkop-
lossingen. 

Ericsson 
vernieuwt net-
werk T-Mobile
T-Mobile Nederland heeft Ericsson gekozen 
als leverancier voor de vernieuwing van haar 
mobiele radionetwerk. Aan de keuze is een 
intensief selectieproces voorafgegaan. In de 
beoordeling is gekeken naar onder andere 
kwaliteit, apparatuur performance, innovatie, 
duurzaamheid en uiteraard kosten. T-Mobile 
gaat met Ericsson een langdurige verbintenis 
aan voor de levering van het mobiele radio-
netwerk voor zowel 5G, als ook voor het 
huidige 3G en 4G. T-Mobile en Ericsson zullen 
gezamenlijk werken aan nieuwe innovaties om 
het meest bekroonde netwerk van Nederland 
verder te ontwikkelen. 

Zetacom neemt communicatie 
specialist Ooperon over

Zetacom heeft 
communicatie 
specialist Ooperon 
overgenomen. 
Door het bundelen 
van de krachten 
kan Ooperon haar 
klanten een com-
pleter pakket aan 
oplossingen bieden 
terwijl Zetacom het 

portfolio uitbreidt met nog meer specialistische oplossingen voor de zorg. Door het toevoegen van 
Ooperon aan de groep verstevigt Zetacom haar positie als marktleidend ICT-partner in de zorg. 
Ooperon blijft opereren als een zelfstandige dochteronderneming die communicatieoplossingen 
voor de zorg en justitiële inrichtingen produceert en op de markt brengt. De overname biedt 
Ooperon een solide organisatorische en portfolio basis voor een bredere dienstverlening aan 
bestaande en toekomstige klanten. 

Datacenters en dns-providers nu formeel vitale 
aanbieders
Bedrijven die dns-diensten aanbieden en datacenters zijn voortaan vitale aanbieders, zo heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken 
en Klimaat besloten. Dit moet de digitale weerbaarheid van Nederland verhogen en de gevolgen van cyberincidenten beperken. In Nederland staan 
zo'n honderdveertig gebouwen die als datacenter fungeren. Volgens de onderzoekers bestaat er in diverse regio's in het land een gebrek aan keuze 
van datacenters, wat kan leiden tot een single point of failure, met mogelijk grote gevolgen op regionale schaal bij uitval. Verder is een beperkt aantal 
datacenters dermate omvangrijk dat zij als "te groot om te falen" moeten worden beschouwd. "Het uitvallen van één of meer datacenters kan maat-
schappelijke ontwrichting tot gevolg hebben", waarschuwden de onderzoekers. 

Barco moet 
bakzeil halen in 
octrooi-zaak 
over Clickshare
Het Europees Octrooibureau heeft 
recent besloten octrooi EP 2756668 
voor Clickshare van Barco in te 
trekken. De beslissing is nog niet 
juridisch bindend, aangezien Barco 
nog in beroep kan gaan. Kindermann, 
de Duitse AV-specialist, ziet de uitspraak als een duidelijk signaal. Het betekent waarschijnlijk 
dat Kindemann en andere aanbieders van Clickshare-achtige producten hun product mogen 
blijven leveren. In het middelpunt van alle disputen staat Klick&Show, de draadloze presenta-
tieoplossing van Kindermann, die inmiddels is uitgegroeid tot een uitgebreide productfamilie. 
Kindermann had al in 2018 bij het Europees Octrooibureau verzet aangetekend tegen het 
octrooi van Barco. 

Nieuws
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Verdubbeling Push To Talk-markt
De waarde van de wereldwijde Push to Talk-markt wordt geschat op 28,98 miljard euro in 2021 
en zal naar verwachting 54,08 miljard euro bedragen in 2028, met een jaarlijkse groei van 9,32% 
tijdens de voorspellingsperiode. Dat stelt onderzoeksbureau Brandessence in een nieuw rapport 
met een overview over de wereldwijde markt. De belangrijkste spelers op de wereldwijde push to 
talk-markt zijn AT&T Inc., Verizon Wireless, Motorola Solutions, Inc., T-Mobile, Qualcomm Incor-
porated, Bell Canada, Iridium Satellite LLC, Tait Communications, Zebra Technologies Corpo-
ration, Telstra Corporation Limited, Hytera Communications Corporation Limited, Simoco Wireless 
Solutions Limited, Group Talk, Orion Labs, Inc., Zello Inc, Yiip, Inc. Voice Layer, Voxer Net LLC, 
International Push to Talk Ltd (iPTT), Enterprise Secure Chat (ESChat), AINA Wireless, S.L. (Azetti 
Networks), ServiceMax, Inc., PeakPTT, RugGear, en Team Connect. 

Stijgende rente 
raakt ook 
it-branche
In een tamelijk sombere analyse voorspelt ABN 
AMRO dat met name de industrie, de sector 
leisure, de winkelbranche, de voedingssector 
en de bouw later dit jaar een aantal economi-
sche schokken te verwerken krijgen. Ook de 
IT- en telecom sector ontkomen niet helemaal 
aan de malaise, waarbij met name de stijgende 
rente een rol speelt, aldus de analyse van de 
bank. Nu risicodragend kapitaal schaarser en 
duurder wordt, staan veel bedrijfsmodellen in 
de technologiesector onder druk, met name 
daar waar de winsten ver in de toekomst liggen 
en de investeringsbehoefte aanzienlijk is. 
De telecombranche kenmerkt zich  als volwas-
sen, met zeer beperkte omzetgroei; en gecon-
solideerd, met maar drie resterende aanbieders 
(KPN, VodafoneZiggo, TMobileTele2). Ondanks 
deze relatieve rust staat de branche voor een 
enorme transformatie die moet leiden tot een 
toekomst van 5G, Internet of Things (IoT), 
cloudapplicaties en kunstmatige intelligentie. 
De kapitaalbehoefte voor het aanleggen van de 
benodigde infrastructuur is dan ook groot en 
datacenters en glasvezelkabels staan daarbij 
voorop.

Aplusk neemt meerderheids 
belang in Lydis
AplusK, onderdeel van de beursgenoteerde Econocom Group en Full service distributeur van 
toonaangevende Audiovisuele & IT fabrikanten als Logitech, Philips, Samsung, Sharp/NEC en 
Sony, heeft een meerderheidsbelang verworven in Lydis B.V., value added distributeur voor 
Telecom en AV oplossingen. Lydis heeft zich in 10 jaar ontwikkeld tot een sterke speler in de 
Telecom en AV wereld. Als platinum Benelux distributeur van Yealink en Distri Champ van 
Microsoft groeit Lydis ruim 30% per jaar. Rutger Karelse, General Manager van AplusK: " Als 
distributeur onderscheiden wij ons met A-merk kwaliteit en hoogwaardige kennis; vooral op het 
gebied van hoogwaardige professionele audiovisuele en digital signage oplossingen. Lydis heeft 
naam gemaakt met veelzijdige oplossingen voor telecommunicatie, collaboration, videocon-
ference en het remote & hybride werken. Daarmee is de dienstverlening van AplusK en Lydis 
complementair aan elkaar. Buiten dat passen we qua productportfolio, klantgerichtheid, 
marktbenadering en DNA bijzonder goed bij elkaar." 

Accenture 
neemt Sentia 
over
enture heeft ingestemd met de overname 
van de activiteiten van Sentia in Nederland, 
België en Bulgarije. Met het hoofdkantoor in 
Nederland is de Sentia-groep een toonaan-
gevend cloud adviesbureau dat private en 
publieke cloudmigraties beheert en monito-
ringdiensten voor digitale ervaringen levert. 
Met meer dan 500 certificeringen zal Sentia's 
team van ongeveer 310 cloudspecialisten in 
Nederland, België en Bulgarije toetreden tot 
Accenture Cloud First. 

Overname in zorgtechnologie; 
Careium nieuwe eigenaar Innocom
Het Zweedse zorgtechnologie-concern Careium, ook bekend als Doro, heeft het Nederlandse 
bedrijf Innocom overgenomen en breidt daarmee de technology enabled care business in 
Nederland uit In lijn met haar strategische ambitie om Europees marktleider te worden in technology 
enabled care. In combinatie met haar bestaande dienstverlening in Zweden, Noorwegen en 
het Verenigd Koninkrijk, bedient Careium ongeveer 400.000 eindgebruikers. Doro zal voor de 
overname van Innocom ongeveer 7,2 miljoen euro in contanten betalen op kas- en schuldvrije 
basis. De inkomsten van Innocom over het boekjaar 2020 bedroegen EUR 4,9 miljoen (circa SEK 
50 miljoen). De overname wordt vanaf 1 september 2021 geconsolideerd in Doro Group en zal 
naar verwachting een verwaarloosbaar effect hebben op de winst per aandeel over 2021, inclusief 
transactiekosten. 

Record-
opbrengsten
voor de 
ProAV-sector
Volgens een nieuwe studie van branche-
organisatie Avixa zullen de inkomsten uit 
ProAV-oplossingen, waaronder digital 
signace, UC en professionele video in 2022 
de vorige piek van 2019 overtreffen en een 
wereldwijde omzet van 263 miljard dollar 
bereiken. Daarnaast zal deze markt de 
komende 5 jaar met gemiddeld 5,9 procent 
groeien. Sean Wargo, senior director of 
market intelligence bij Avixa. "Tot nu toe zag 
je de groei op de producten die aanpassing 
aan nieuw gedrag boden, zoals videoconfe-
rencing en leren. Dit is nu verschoven naar 
evenementen en bijeenkomsten.” Als gevolg 
hiervan verwacht de brancheorganisatie dat 
de wereldwijde markt zal groeien van 30,7 
miljard dollar in 2022 tot 47,2 miljard dollar 
in 2027. 

Frontier Computer derde vestiging in UK
Frontier Computer Corp. , gespecialiseerd in de distributie van Peplink Solutions in Noord-Amerika 
en Europa, is verheugd de opening van een nieuwe vestiging in Maidstone in het Verenigd Koninkrijk 
aan te kondigen. De opening van het nieuwe kantoor in het Verendigd Koninkrijk maakt het mogelijk 
om te voldoen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve SD-WAN connectiviteitsoplossingen van 
Peplink, meer klanten te bedienen en dit alles aan te bieden met de uitstekende service waar 
Frontier bekend om staat. 

Krachtenbundeling 
NAAST en ZCN in 
markt van zorg op 
afstand
Zorgcentrale Noord (ZCN) met locaties in 
Beilen en Veldhoven en NAAST in Varsse-
veld gaan samen verder, voorlopig onder de 
naam NAAST-ZCN. Met de fusie bundelen 
beide zorgcentrales hun krachten in de 
markt van zorg op afstand. ZCN en NAAST, 
die tot vandaag nog onderdeel waren van 
respectievelijk zorgconcerns Espria en 
Sensire, werken als één digitaal zorgbedrijf 
toe naar een nog steviger medisch service 
centrum. Met de fusie is een zorgcentra-
le ontstaan die werk biedt aan zo’n 240 
medewerkers. Zij verlenen zorg op afstand 
aan meer dan 200 opdrachtgevers in zorg 
en welzijn. 

Nieuws
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VINCI Energies/Axians breidt fors uit 
in Europa
VINCI Energies heeft een overeenkomst getekend voor de overname van een belangrijk deel van 
de IT-diensten activiteiten van Kontron AG - voorheen S&T AG, een toonaangevende speler op het 
gebied van IoT-producten in Europa. De overeenkomst heeft betrekking op activiteiten in Duitsland, 
Zwitserland, Polen en acht andere landen in Centraal- en Oost-Europa. Kontron AG is gespeci-
aliseerd in de integratie van IT-systemen en diensten voor cloud en datacenters, IT-netwerken en 
cyberbeveiliging, digitale werkplekken en specifieke bedrijfstoepassingen. 

Cradlepoint 
voorziet 
onbemande 
Roboats van 
connectiviteit
Cradlepoint heeft de onbemande vaartuigen 
van Roboat voorzien van betrouwbare 
connectiviteit van hun autonoom varende 
vaartuigen. De routers van Cradlepoint 
maken het mogelijk het grote volume aan 
data van de sensoren (o.a. Lidar, camera’s, 
IMU en rtk GPS) te versturen naar de 
control-centers op de wal. De onbemande 
Roboats gebruiken deze data om continue 
hun omgeving waar te nemen en om andere 
vaartuigen en objecten te herkennen. De 
Roboat software berekent vervolgens een 
veilige route van A naar B en kan onderweg 
ook aanpassingen maken in de route om 
aanvaringen te voorkomen. 

Een nieuwe baan….
Ron Eekman is bij Yielder benoemd tot Director Network Operations 
& Engineering. Hij heeft een brede achtergrond in de IT en fintech. Eek-
man komt van Payvision, waar hij Director IT Infra & Operations was. 
Daarvoor vervulde hij managementfuncties bij onder meer Infradata, 
Ericsson, Ziggo Zakelijk en Esprit Telecom. 

BearingPoint heeft zijn senior team in Nederland versterkt met Michel 
Degeling.Degeling brengt meer dan twintig jaar ervaring in de tele-
comsector mee. In zijn nieuwe rol zal hij zich vooral richten op klanten 
in de telecommunicatiesector en sectoren die sterk afhankelijk zijn van 
technologieën van telecomproviders (zoals de nutssector). 

Anywhere365®, heeft Enrico Karsten benoemd tot 
CEO. Hij volgt in die rol oprichter, Gijs Geurts, op. Een jaar 
geleden werd Karsten aangesteld onder CEO Geurts om 
de dagelijkse bedrijfsvoering van het toonaangevend SaaS 
communicatie platform voor het Microsoft 365 ecosysteem 
te leiden en samen met CFO Frans Koch de organisatie 
klaar te stomen voor verdere groei.

Shailesh Sital is onlangs gestart als Partner Manager bij 
Capestone & Comgate IoT. In de functie van Partner Ma-
nager zal Sital verantwoordelijk zijn voor het verder uitbouwen 
en versterken van de relaties met partners en resellers van 
Capestone en Comgate IoT. Shailesh heeft de nodige ervaring 
opgedaan als Inside Sales Executive bij KPN en Yes Telecom. 

De Raad van Commissarissen van Gigaset heeft Magnus Ekerot 
benoemd tot nieuwe CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij 
Bosch Security and Safety Systems Nederland is Ekerot sinds 2020 
Senior Vice President voor de divisie Video Systems & Solutions. Dr. 
Magnus Ekerot (53) neemt de CEO-functie over van Klaus Weßing (65) 
die in de loop van 2023 met pensioen gaat. 

Bij VodafoneZiggo wordt Robin Kroes verantwoordelijk 
voor de consumentenmarkt. Fleur van Beem krijgt ook een 
nieuwe functie; zij wordt Executive Director Strategy, Insights 
& Digital Transformation. Robin Kroes was sinds 2017 direc-
tielid bij het bedrijf. Als Executive Director Strategy, Insights & 
Integration speelde hij een cruciale rol in de integratie van de 
twee telecombedrijven. Hij volgt Marcel de Groot op als Exe-

cutive Director Consumentenmarkt. De Groot vervolgt zijn carrière als directielid consumentenmarkt 
bij Vodafone Duitsland. Fleur van Beem trad in oktober 2021 toe tot de directie van VodafoneZiggo 
en was sindsdien verantwoordelijk voor de afdeling Digital Transformation. Deze afdeling fuseert op 
1 september met de voormalige afdeling van Kroes tot een nieuwe afdeling: Strategy, Insights & 
Digital Transformation. 

Country President Debby Slofstra van Schneider Electric 
Nederland is gekozen als nieuwe voorzitter van de branchevereniging 
TVVL. Debby neemt het stokje over van Jaap Dijkgraaf, die na zijn 
termijn van 3 jaar voorzitterschap is teruggetreden om tijd vrij te 
maken voor andere initiatieven. 

CM.com stelt 
groeiverwachting 
bij
CM.com verwacht in de tweede helft van het 
jaar minder omzetgroei. Het positieve effect 
van de coronacrisis op de resultaten ebt weg. 
Bedrijven namen tijdens de coronapandemie 
meer diensten af via het bedrijf om hun klant-
contact te onderhouden. Daar was meer vraag 
naar de afgelopen twee jaar. Ook handelde 
CM.com een deel van de communicatie van de 
GGD af. Door het nieuws daalde het aandeel 
op de smallcap beurs in Amsterdam ruim 
7%. Voor het hele jaar verwacht CM.com een 
omzet van tussen de 300 en 315 miljoen euro. 
De groei op jaarbasis is volgens de nieuwe 
prognoes tussen de 27% en 33%, tegen eerder 
31% tot 39%. 

Megafraude rond 
illegale Avaya 
licenties
Drie mensen die beschuldigd worden van 
het wereldwijd verkopen van illegale Avaya 
softwarelicenties ter waarde van meer dan 
88 miljoen dollar, zijn in de VS aange-
klaagd voor fraude. Een van hen was een 
medewerker van de Avaya klantenservice, 
die via zijn account licentiesleutels voor het 
zogeheten IP Office systeem kon gene-
reren. De software in kwestie is gebouwd 
en wordt verkocht door het Amerikaanse 
Avaya, dat onder meer een telefoonsys-
teem genaamd IP Office levert aan kleine 
en middelgrote bedrijven. In de afgelopen 
week werd de aanklacht bekend gemaakt 
tegen een 46-jarige medewerker van de 
Avaya-klantenservice, ervan beschuldigd 
zijn toegang als systeembeheerder te 
hebben gebruikt om licentiesleutels te 
genereren voor tientallen miljoenen dollars 
zonder toestemming. 

Kapitaalinjectie 
Interstellar voor 
nieuwe acquisities
Interstellar Group (Interstellar) heeft een 
herfinanciering afgerond met internationale 
investeringsmaatschappij Barings. Met de 
nieuwe partner aan boord zal Interstellar 
verder worden ondersteund in haar lange 
termijn groeistrategie. Interstellar werd in 
januari 2021 gelanceerd met de hulp van 
private equity-investeerder Quadrum Capi-
tal. Het is een verzameling van succesvolle 
Managed Service Providers en specialisten 
op het gebied van Cloud, Cybersecurity en 
Collaboration. Interstellar heeft meer dan 
650 medewerkers en een omzet van 150 
miljoen euro. 

Maxicom IT Distribution en Aliter Networks 
samen verder als Circular IT Group
Maxicom IT Distribution en Aliter Networks bundelen hun krachten en gaan in het vervolg verder als 
Circular IT Group. De groep biedt klanten een duurzame oplossing voor hun IT-vraagstukken, door 
middel van een refurbished hardware propositie in combinatie met aanvullende dienstverlening. 
Ondersteund door investeerder Waterland heeft de groep de ambitie om in de komende jaren te 
groeien naar meer dan €300 miljoen euro omzet in het circulaire IT-domein, waar de groei versneld 
zal worden door een overnamestrategie. 
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Coöperaties versterken 
zakelijke relaties

Naast zuiver facturenbeheer bieden inkoop-
coöperaties die centrale facturering aanbieden, 
hun leden ook aanvullende ondersteuning in het 
geval van financieringstekorten op korte termijn. 
In de projectsector gebeurt dit bijvoorbeeld 
door verlengde betalings termijnen toe te staan 
of door de zogenaamde del credere- 
aansprakelijkheid, waarbij de coöperatie zich 
garant stelt voor de leveranciers,  wanneer een 
lid in gebreke blijft met de betaling. Liquiditeits-
knelpunten kunnen aldus worden gecom-
penseerd en een stabiel bedrijf kan in stand 
worden gehouden. Inkoop coöperaties bieden 
een even belangrijke ondersteuning wanneer 
het erom gaat de behoeften van klanten en 
installateurs op gebundelde wijze aan de 
leveranciers kenbaar te maken. Deze variëren 
van technische problemen en discutabele 
leveringstermijnen tot de standaardisering van 

voorwaarden en nog veel meer. Standaard-
isering helpt om risico's op de markt zoveel 
mogelijk te beperken of om operationele 
functies efficiënter en met een betere kwaliteit 
uit te voeren. 

De coöperatie ziet zichzelf altijd als een 
schakel tussen de industrie en de aangesloten 
bedrijven. Het creëert een functioneel netwerk 
waarin alle partijen van elkaar profiteren. 
Sinds 2022 is GFT de eerste coöperatieve 
inkoopvereniging in Nederland speciaal voor 
ICT-resellers en installateurs in de sectoren 
beveiligingstechniek, informatie en telecommu-
nicatie. GFT heeft een geschiedenis van 50 jaar 
in Duitsland en is onder meer gespecialiseerd in 
het helpen overwinnen van klassieke "breek-
punten" in een langdurig partnerschap tussen 
leveranciers en installateurs.

Inkoopcoöperaties hebben in Nederland, net als in Duitsland, een traditie.  
Ons land telt ongeveer 3.300 coöperaties, waaronder vele inkoopverenigingen.  
Installateurs, gespecialiseerde handelaars en leveranciers waarderen ze als waarborg 
voor continuïteit. Vooral voor hun projecten, die vaak meerdere jaren in beslag nemen, 
hebben ICT-dealers en installateurs behoefte aan langdurige en betrouwbare  
partnerschappen met leveranciers. 

 
NIEUWE LEDEN/LEVERANCIERS VOOR GFT 
GFT verwelkomt alweer twee nieuwe leden/leveranciers in haar 
portfolio: UC-specialist Kwebbl en Geuzenet, expert in 4G Zakelijk 
Internet. Zij staan net als de eerder toegetreden leverancier  
New Aspect ook op de beurs tijdens de zogeheten ‘Herfsttagung’  
van GFT in Berlijn, eind september in Berlijn, waar de coöperatie  
ook haar 50-jarig bestaan op feestelijke wijze luister bijzet.

 
Birgert Aasland in 
Raad van bestuur 
van GFT
De Raad van Toezicht benoemt met ingang 
van 1 oktober Birger T. Aasland (57) tot 
lid van de Raad. De achtergrond van zijn 
benoeming is de pensionering van de 
huidige Woordvoerder van de Raad van 
Bestuur, Rudolf Saken. Deze heeft een 
sleutelrol gespeeld in het leiden van de 
coöperatieve inkoopvereniging voor ICT  
en beveiligingstechniek gedurende meer 
dan 21 jaar. In die tijd heeft hij de coöperatie 
ontwikkeld tot een leidende speler in de 
industrie in Duitsland. Na Saken's pensi-
onering op 1 oktober 2022 zal de huidige 
commercieel directeur, Dr. Stefan Touchard, 
samen met Aasland als verkoopdirecteur 
het dagelijks bestuur vormen.

 De basis voor succes op lange termijn - 
Het gecumuleerde inkoopvolume van veel partners, 
maakt schaalvoordelen bij leveranciers mogelijk. 
De coöperatie neemt administratieve taken van de 
installateurs over en helpt de proceskosten te verlagen.

Strikwerda Investments 
neemt meerderheids-
aandeel Eshgro over
Strikwerda Investments (SI) wordt de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van IT-dienstverlener 
Eshgro uit Boxmeer en fuseert deze met haar portfoliobedrijf Total Specific Hosting (TSH). SI 
neemt daarmee het stokje over van de Amsterdamse investeringsmaatschappij Holland Capital. 
Eshgro krijgt support van de TSH-organisatie en ontvangt permanent kapitaal van SI om de 
volgende groeifase vorm te geven en vervolgacquisities te realiseren. SI is al meerderheidsaan-
deelhouder in het ICT-outsourcing bedrijf TSH en deze zal in de toekomst gaan samenwerken 
met Eshgro. 

Vodafone brengt 
network slicing naar 
4G-netwerken
5G biedt in de eerste plaats hogere 
bandbreedtes en hogere redundantie. Tegelijk 
maakt 5G het mogelijk het mobiele netwerk 
op te delen in gespecialiseerde segmenten. 
Dit moet in de toekomst ook mogelijk zijn in 
andere netwerken. Vodafone introduceert nu, 
om te beginnen in Duitsland, 'network slicing' 
op 4G-netwerken. Vodafone zal in de toekomst 
ook een technologie in zijn 4G-netwerken 
introduceren waarbij elke toepassing precies 
het stukje netwerk krijgt dat ze nodig heeft. Het 
bedrijf heeft dit maandag in Düsseldorf bekend-
gemaakt. Zogenaamde network slicing was 
voorheen alleen beschikbaar in de netwerken 
van de vijfde generatie van mobiele communi-
catie (5G). 

Eerste Nederlandse thuis-
batterij-productie van start
Na een succesvolle crowdfundingactie begint startup Charged met de 
productie van de eerste thuisbatterij van Nederlandse makelij. Door de slimme 
software zorgt deze Sessy ervoor dat bezitters van zonnepanelen meer eigen 
zonnestroom gebruiken en dat mensen met een dynamisch energiecontract 
zelfs geld kunnen verdienen met hun thuisbatterij. 

Eigenaar tele-
foondiscounter.nl 
opgepakt voor 
oplichting
De politie heeft deze week een 27-jarige 
man uit Vleuten gearresteerd op verdenking 
van oplichting via zijn webwinkel telefoon-
discounter.nl. Meer dan driehonderd 
mensen kochten een refurbished telefoon 
via de website, maar hebben deze nooit 
ontvangen. In maart van dit jaar besteedde 
het tv-programma Radar uitgebreid 
aandacht aan de zaak. Dit nadat eerder dit 
jaar tientallen klachten bij Radar binnen-
kwamen van mensen die na bestelling 
hun telefoon niet geleverd kregen en na 
klagen ook hun geld niet terug kregen. De 
webshop is in juli op last van het Openbaar 
Ministerie uit de lucht gehaald. 

Avit-Wingmen neemt Deense 
collaboration-specialist Comized over
Netwerk integrator en managed service 
provider Avit–Wingmen heeft de Deen-
se Managed Collaboration specialist 
Comized overgenomen. Deze acquisitie 
is een naar eigen zeggen een belang-
rijke vervolgstap in de verdere realisatie 
van een Europees netwerk van experts 
en de internationale groeiambities van 
Avit. Comized, opgericht in 2016, is 
specialist in unified communications en 
contactcenteroplossingen Begin dit jaar 
hebben Avit en de Deense Wingmen 
de krachten gebundeld met als doel 
een Europees netwerk van experts te 
creëren voor een ’secure digital future’. 
De overname van Comized is de eerste 
overname voor Avit-Wingmen. 
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Het idee voor X2com is ontstaan tijdens een 
nachtelijke brainstorm in 2007, zo meldt 
de historie. De telecommarkt was volop in 
beweging en de nieuwe technologie rond bellen 
over internet stond nog in de kinderschoenen. 

Goud in handen
Telefooncentrales met VoIP technologie 
waren er al helemaal niet. Als echte pioniers 
besloten de oprichters deze als eerste te 
gaan aanbieden. Vooral het afstemmen van 
de techniek bleek in het begin best lastig. 
Maar toen die horde genomen was, wisten 
de pioniers dat ze daarmee goud in handen 
hadden. In 2008 zoekt het nog jonge bedrijf 
voor het eerst de publiciteit. In een nieuws-
bericht in TBM wordt gesproken van een 
specialisatie in het leveren en beheren van 
SIP-diensten. De nadruk lag eerst op het 
leveren van SIP trunks voor partners waarvan 
de klanten een telefooncentrale hadden die al 
wel klaar was voor IP-telefonie. Daarnaast werd 
in het bericht ook al gerept over de gehoste 
telefooncentrale waarbij enkel de toestellen bij 
de klant staan, zogeheten Managed VoIP. Eerst 
via een ‘gehuurd’ VoIP-platform, vanaf begin 
2009 met een zelf ontwikkeld platform. Dat was 
in die tijd tamelijk revolutionair. 

De diensten bestonden uit het verkopen 
van soft- en hardware, maar vooral uit het 
ondersteunen van de implementatie en het 
optimaal functioneren ervan. Het bleek een gat 
in de markt. Nadat een investeerder met een 
flink netwerk besloot aan te sluiten, kwam de 
vaart er helemaal in. Ook omdat er al snel voor 
gekozen werd om de diensten niet recht-
streeks, maar via een netwerk van partners aan 
te bieden. Vijf jaar later waren al 200 partners 
aangesloten. Inmiddels zijn dat er zo’n 500.

Uitbouw portfolio
In 2013 interviewt TBM de toenmalige directeur. 
“VoIP aanbieden in een tijd dat het op de 

zakelijke markt vooral een buzz-woord was, 
leek een uitdaging, zo vertelt hij, maar X2com 
zag het vooral als gat in de markt. 

Voor veel telecomaanbieders was VoIP destijds 
nog onbekend, vooral een IT-ding. “De meeste 
dealers waren nog niet echt met IT bezig, het 
was een aparte markt. We besloten om de 
dealers die wel VoIP wilden aanbieden, maar 
niet wisten hoe, aan de hand te nemen. Wij 
boden de hardware, de diensten en de kennis, 
zij konden zich helemaal op sales richten. Zo 
konden we een vliegende start maken.” 

Aan de hosted centrale X2voip werd in de jaren 
erna telkens een nieuwe dienst toegevoegd. 
Zoals in 2012, toen het met X2mobile ook 
vast-mobiele hosted telefonie aanbood en met 
X2desk de VoIP dienstverlening uitbouwde. 
Later kwamen daar nog X2nexxt, X2connect 
en recent nog X2tv bij. Daarnaast is er al heel 
lang een samenwerking met ClearVox, die als 
aanvulling op het aanbod software levert voor 
fysieke telefooncentrales en hosted oplos-
singen, compleet met koppelingen naar alle 
gangbare devices. 

In 2013 gaat X2com ook in België de markt 
op. In 2015 verhuist het bedrijf naar een nieuw 
pand in Rosmalen, waar ze nu nog zitten. 
We schrijven 2016 als we de toenmalige 
directeur voor de 100e editie van TBM vragen 
naar de ontwikkelingen voor de komende jaren. 
Hij voorziet een samensmelting van de telecom-
markt en de IT-markt. “Als (hosted) telefonie 
aanbieder moeten we steeds meer ontwikkelen 
richting de IT-markt. De vraag naar integrale 
omgevingen zoals ‘collaboration platforms’ 
waarbij de hosted telefonie volledig aansluit bij 
de dagelijkse behoeften van de eindgebruiker 
(integratie van e-mail, chat en CRM), stijgt. 
VaMo-oplossingen zijn in deze omgevingen een 
steeds belangrijkere schakel.”

Frisse wind
Het is begin 2019 als Tom Mulder aantreedt 
als nieuwe directeur van X2com. Direct na 
zijn komst stelt Tom een roadmap op in vier 
fasen, die eind 2020 allemaal gereed moeten 
zijn. Naast een lange lijst van verbeterpunten 
werden vier duidelijke kernwaarden benoemd; 
fun, slim, vrij en persoonlijk. Deze staan nog 
altijd centraal in de bedrijfsvoering. 
In oktober 2019 kan hij op het eigen partne-
revent X-Day laten zien dat alle inspanningen 
van alle betrokkenen hun vruchten beginnen af 
te werpen: De bedrijfscultuur heeft een nieuwe 
uitstraling, er is een rebranding doorgevoerd, de 
backoffice is op orde en zowel de organisatie 
als het portfolio zijn vernieuwd en uitgebreid.
In TBM zegt hij in die tijd: “Je ziet nu het 
resultaat van een jaar keihard werken door 
iedereen hier. We hebben echt alles, de 
systemen, processen, de netwerken, onze 
leveranciers, de eigen mensen, goed tegen 
het licht gehouden en de maat genomen. 
Niet alle doorgevoerde veranderingen zijn 
overigens zichtbaar. Zo hebben we ruim 3.000 
lijnen gemigreerd naar onze eigen wholesale 
koppeling met KPN. Hierdoor kunnen we een 
betere support leveren. Verder hebben we de 
core-netwerken aangepast. We hebben van 
een vijftal leveranciers afscheid genomen, bij 
anderen meer ondergebracht en de business 
verbeterd. We zijn er nog niet, maar het einde 
is in zicht.”

Ook in het personeelsbestand heeft de grote 
schoonmaak tot veranderingen geleid. Niet 
tot minder, maar juist méér mensen, om de 
service-belofte nog beter in te kunnen vullen. 
Van 18 medewerkers, een jaar geleden, 
naar 27 nu. Daarnaast zijn HR en product 
management toegevoegd als aparte onder-
delen binnen de organisatie. 

Uitvoeren roadmap
De roadmap wordt verder afgewerkt in 2020. 

Vanaf november barsten de festiviteiten los in Rosmalen, want dan bestaat X2com 15 jaar. Wat begon als een 
van de pioniers in VoIP, is uitgegroeid tot een onafhankelijke telecomoperator en internetprovider met zo’n 
500 betrokken partners in Nederland en België. “Vijftien jaar, dat zegt wel wat over ons bestaansrecht”, vertelt 
directeur Tom Mulder niet zonder trots. Samen met hem blikken we terug én vooruit.

1 5  J A A R

15 jaar X2com; van pionier 
tot koploper
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Zo zijn er een aantal zaken aan het core 
netwerk aangepast en zijn de datacenters 
gecentraliseerd. Het netwerk was vier jaar 
eerder vernieuwd, maar kon niet meer mee 
met de strategische groei die leidt tot een 
groter gebruik en vereiste flexibiliteit. Reden om 
het netwerk te vervangen door een stabieler, 
innovatiever en beter schaalbaar netwerk op de 
fundamenten van Juniper.

Verder zijn zowel Nederland als België 
volledig over op de nieuwe proxy met virtuele 
dataracks, voorzien van de nieuwste techno-
logie en software en daarbij ook toekomstbe-
stendig. In twee nachten zijn tienduizenden 
eindklanten succesvol gemigreerd. 
Verder is de koppeling met X2voip en MS 
Teams gerealiseerd en inmiddels in de lucht. 
Waardoor X2com ook een heldere propo-
sitie heeft rond MS Teams. Ook is begin juli 
ClearVox 1.9 gemigreerd naar het netwerk.

Het heden
Wie denkt dat ze bij X2com gaan bijkomen 
van alle nieuwe ontwikkelingen, heeft het mis. 
Zo wordt de vorig jaar gelanceerde mobiele 
telefonie dienst binnenkort uitgebreid naar het 
derde landelijke operator netwerk, komt er 
binnenkort X2tv aan als geheel nieuwe dienst 
en komt er een 4G back-up faciliteit.
Aan de X2com app wordt voortdurend 
ontwikkeld, hiervoor komt dit najaar een update 
voor iOS.

En de Nexxtintegrations koppeling is in 
september een feit. En onlangs is de geheel 
vernieuwde partnerportal live gegaan die na tien 
jaar wel aan vervanging toe was. De afgelopen 
jaren zijn daar flink veel nieuwe functionaliteiten 
toegevoegd.

We zijn de afgelopen twee jaar door de vier 
fasen van forming, storming, norming en 
performing gegaan, vertelt Tom eind 2020 
tegen TBM. Er komt een nieuwe koers en dat 
zorgt voor onzekerheid, vervolgens gaan de 

veranderingen 
zich zetten en 
tot slot valt alles 
op zijn plek. 
Daar zijn we nu.” 

Die cyclus 
herhaalt zich, 
waarschuwt hij, 
dus je bent nooit 
klaar. Maar nu 
is de tijd om te 
oogsten voor 
X2com.

De 
toekomst: 
blijven 
innoveren
2022 was nog 
niet goed en 

wel begonnen of X2com haalde twee keer de media met twee nieuwe 
diensten; netwerk onafhankelijk data delen en de introductie van 4G 
back-up simkaarten. Daarnaast biedt X2com haar partners nu 100 
procent dekking over alle glasvezelpartijen. 
“We hebben verder veel vernieuwd aan de portal. De komende tijd gaan 
we zorgen dat partners de bestelstraat kunnen integreren in hun eigen 
website. De eindklant kan dan via een wizard bestellen, waardoor het hele 
proces van bestellen en factureren wordt geautomatiseerd. Verder komt 
er een ACS provisioning server bij, waardoor de router van de klant in het 
dashboard direct goed wordt ingesteld.”
En er is meer. De operator met de rode kleur wordt in oktober toege-
voegd, ook aan mobiel datadelen. Hiermee kan X2com data abonne-
menten aanbieden van pay as you go tot unlimited. 

“We hebben een aantal pittige jaren achter de rug”, concludeert Tom, 
terugkijkend. “Sinds twee jaar hebben we een fundament om op voort 
te bouwen. Dat betaalt zich nu uit. We zien het terug in de kwaliteit, in de 
cijfers en bijvoorbeeld ook in het aantal jaren dat mensen hier werken. En 
niet te vergeten in de tevredenheid van de partners; die lag op een 7 en 
zit nu op bijna 9. En zij zijn degenen op wie we onze plannen baseren.”

“Kortom”, vervolgt hij, “er staat nu een buitengewoon gezond bedrijf. Ook 
hebben we de middelen én zijn we bereid om te investeren. We kijken 
naar de lange termijn.”

VoIP markt blijft
Inmiddels is ook de onzekere tijd rond corona achter de rug en is alles 
zo’n beetje weer terug bij het oude. “Telefonie blijft daar belangrijk. Tijdens 
corona zag je in het begin het belverkeer toenemen en daarna stabili-
seren. We zien het belvolume en het totale volumen nu weer toenemen. “

En natuurlijk communiceren mensen anders, stelt Tom; “Overal en altijd 
bellen zie je toenemen. Met ClearVox hebben we sinds vorig jaar daarvoor 
een ideale app voor op je mobiel. Maar het aantal Teams koppelingen? 
Dat valt tegen, en dat hoor ik van anderen ook. En UCaaS gaat ook niet 
zo hard als verwacht, al volgen wij de ontwikkelingen op de voet. We 
willen toch bij elkaar komen, de afstanden zijn hier natuurlijk ook niet zo 
groot. 

De toekomst: blijven innoveren
En ja, uiteraard zijn er veranderingen in de markt en kijkt X2com vooruit. 
Zoals naar het invoegen van security aan haar dienstverlening. Dat kan 
gaan van trunks en verbindingen tot aan devices. We kijken welke positie 
we in die keten willen innemen. Daarnaast komt er meer aandacht voor 
de cloud werkplek. En natuurlijk worden de ontwikkelingen op het gebied 
van connectivity op de voet gevolgd. Wat kunnen we daar meer bieden. 
Denk aan SD-WAN, maar ook aan internationaal. We krijgen steeds vaker 
de vraag of we ook buitenlandse vestigingen van eindklanten kunnen 
inrichten met onze partners. In België zijn we nu al actief en in Duitsland 
lopen we al in een tender mee. 

Veel meer kan Tom er nog niet over zeggen, want  in oktober bepaalt 
X2com de strategische planning voor de komende jaren. Ook voor 
ClearVox, en dan met name rond features die partners graag toegevoegd 
zien. 

En ook voor de partners zal er de komende jaren het nodige veranderen, 
verwacht Tom. “Je ziet dat de traditionele telecom een uitstapje maakt 
naar camera- en alarmbeveiliging. IT-partijen worden ook steeds vaker 
actief in voice. Vreemd genoeg zie je daar veel concurrentie met de traditi-
onele telecom-aanbieders en weinig samenwerking. Die IT-partners willen 
graag van onze know how gebruik maken, daar besteden we steeds 
meer aandacht aan. Waarbij het kan gebeuren dat wij, buiten de verkoop, 
alles doen.”

Kortom, er staat nog veel op stapel bij X2com voor de toekomst. Maar nu 
is het tijd voor een feestje en dan op naar de volgende 15 jaar.

1 5  J A A R

Tom Mulder (directeur X2com)
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SelcomUCaaS

Het zal je maar gebeuren, dat je hardwer-
kende vader onverwacht overlijdt en iedereen 
jouw kant uitkijkt. Je bent immers de wettige 
erfgenaam van een bedrijf, zonder de 
benodigde kennis van zaken. Het overkwam 
Yentl de Groot en haar broer dit voorjaar, 
toen hun vader onverwacht overleed aan een 
hartstilstand. “We hebben direct allebei onze 
baan opgezegd. We wilden het als familie 
oplossen en het bedrijf voortzetten”, vertelt 
Yentl, die op dat moment werkzaam was 
als tandartsassistente. “In principe heeft het 
bedrijf gewoon doorgedraaid, we zijn zelfs 
gegroeid. Maar op een gegeven moment moet 
je strategische beslissingen nemen en wordt 
het lastiger.”

“Het bleek al snel te veel en toen zijn we verder 
gaan kijken voor een goede oplossing. Philip 
Prins van Selcom wees ons toen op Paul, 
waarmee mijn vader al in gesprek bleek te 
zijn over samenwerking. In juli kwamen we in 
contact met Paul en toen is het snel gegaan. 
We zagen het allemaal zitten. We voelden de 
connectie. Paul kon zich heel goed in onze 
situatie inleven, dat heeft de doorslag gegeven”
Inmiddels zijn de handtekeningen gezet en 
maakt Selcom als apart bedrijf onderdeel uit 
van CapX. Een groot deel van het Selcom 
personeel en het magazijn verhuist straks mee 
van de bestaande vestiging in Nieuwleusen 
naar een nieuw onderkomen in Nijkerk. Haar 
broer gaat niet mee, maar Yentl heeft haar 

draai gevonden als marketeer en blijft aan 
boord. Pre-sales medewerker Jasper Keijzer en 
Philip Prins, verantwoordelijk voor techniek en 
support,  zijn beiden bij het gesprek aanwezig. 

Selcom
Wie wil begrijpen waarom de samenwerking 
tussen Selcom en CapX zo goed past, moet 
wat dieper in de achtergrond van met name 
Selcom duiken. Zoals gezegd distribueert 
Selcom hardware voor missie- en bedrijf 
kritische communicatieoplossingen, met een 
sterke focus op push-to-talk; mobiele radio 
communicatie, paging en accessoires. Dus 
veel portofoons, traditioneel, maar ook op 4G. 
Het heeft enkel A-merken in het assortiment, 

waaronder Hytera, Kenwood en sinds vorig 
jaar heeft Selcom het LTE merk Caltta aan het 
portfolio toegevoegd.". De technische dienst zal 
zoals gewoonlijk voor service, programmering 
en trainingen zorgen. Echter zal Selcom de 
reparaties uitbesteden, onder andere  aan eigen 
fabrikanten van de A-merken. Selcom bedient 
momenteel zo’n 150 resellers in de Benelux.
Toen 4G private LTE enkele jaren geleden 
kwam opzetten, zochten Philip en Lucien al 
contact met Paul. Ze zagen dat door deze 
nieuwe technologie de markt voor missie- 
en bedrijf kritische communicatie sterk zou 
veranderen, vertelt Philip  “Tetra is een 30 jaar 
oude technologie, die zal op termijn verdwijnen, 
De verwachting is dat dit met de komst van 
5G nog verder doorzet. Een portofoon die op 
4G werkt biedt veel meer mogelijkheden, denk 
aan video telemetrie en is veel eenvoudiger te 
bedienen en te onderhouden. Daarbij levert 
missie kritische communicatie problemen op bij 
de publieke providers, waardoor branches als 
de industrie en ziekenhuizen bijvoorbeeld voor 
deze oplossingen gaan.” 

In de toekomst worden portofoons steeds meer 
geïntegreerd in de private LTE-omgeving. Ze 
houden een functie, naast smartphones, omdat 
ze robuust zijn en eenvoudig te bedienen, zo 
verwacht Philip. “Private LTE en traditionele 
portofonie kunnen dan over hetzelfde netwerk 
lopen. “ 

En daar komen de werelden van Selcom en 
van private mobile networks distributeur CapX 
bij elkaar.

Slim platform
Maar Selcom heeft nog een bijzonder product 
in haar portfolio, wat in de toekomst weleens 
cruciaal zou kunnen zijn en een aanjager 
voor de combinatie Selcom en CapX. Want 
op de achtergrond is een eigen software 
platform gebouwd, dat luistert naar de naam 
CommCheck, en wat beschikt over een aantal 
unieke functionaliteiten. Philip daarover:” 
Fabrikanten hadden al eigen platforms, maar 
wij mistten bepaalde functies en zijn toen zelf 
een platform gaan ontwikkelen. Eerst via een 
SDK-koppeling met bestaande platformen. 
Later hebben we dat uitgebouwd tot een heel 
eigen platform. Dat heeft enorme voordelen. Zo 
kunnen we voor een eindklant binnen vijf dagen 
aanpassingen op maat doen. Klanten kiezen nu 
ook bewust voor ons, omdat we hun specifi-
caties kunnen doorvoeren.”

Aan de ene kant ziet Philip een overgang naar 
4G/5G netwerken, aan de andere kant is er 
nog wel degelijk vraag naar push-to-talk. “De 
haventaxi Rotterdam gebruikt het voor klanten 
om een taxi te bestellen, we zien er ook steeds 
meer IoT toepassingen. Denk aan een detector 
aan de muur die ziet als iemand op de grond 
ligt en dan alarm kan slaan. Een applicatie 
die ook door een van de rijkste Nederlanders 
wordt gebruikt, die wel beveiliging, maar geen 
camera’s in de privé vertrekken wil.”
Ook voor CapX is dit platform interessant, voor 

het monitoren van de infrastructuur, bijvoor-
beeld als er een storing is in een sensor of cel. 
Philip: “We kunnen ook al monitoren voor 4G. 
Bijvoorbeeld op een superjacht voor als er een 
storing of een brandmelding is in de machine-
kamer, dan gaat direct een melding naar de 
portofoon. Dat kan ook voor LoRa WAN. “

Toekomst
Voorlopig is er nog volop werk aan de winkel. 
Zo moet het hardware portfolio worden 
aangepast, moet er een bestelplatform komen 
met nieuwe functies, ook voor de verhuur. 
Waarbij de orderverwerking naar een online 
omgeving gaat. Daar kan dan ook CapX 
gebruik van maken. Daarnaast moet het al 
bestaande serviceplatform hierin worden 
geïntegreerd. 

De nieuwe eigenaar Paul van Gasselt tot slot: 
”Selcom en CapX gaan nu verder als twee 
zusjes onder de CapX Holding. We gaan 
intensief samenwerken en behouden de naam 
Selcom, die in de traditionele portofonie wereld 
een begrip is. Met de komst van Selcom 
kunnen we nog meer een totaaloplossing 
leveren. Standaard is bij ons maatwerk. En elk 
bedrijf dat nu telecom levert, kan dit aan zijn 
portfolio toevoegen. Daarbij vragen we wel dat 
je bereid bent om te investeren in kennis. Want 
als je je niet wilt onderscheiden, hoef je bij ons 
geen klant te worden.”

 

Selcom, distributeur van missie- en bedrijf kritische communicatieoplossingen, maakt vanaf nu deel uit van de 
groep waar ook Value Added Distributeur (VAD) van Private Mobile Networks CapX deel van uitmaakt. Na het 
onverwacht overlijden van Selcom eigenaar Luciën de Groot eerder dit jaar waren zijn erfgenamen in contact 
gekomen met Paul van Gasselt van CapX, en er was direct een klik. Daarbij sluiten de portfolio’s van de twee 
organisaties naadloos op elkaar aan, zo blijkt. 

Selcom en CapX samen sterk 
in missie- en bedrijfskritische 
communicatie

V.l.n.r. Paul van 
Gassels (CapX), 
Jasper Keijzer, 
Yentl de Groot 
en Philip Prins 
van Selcom

Jasper Keijzer en Yentl de Groot

Philip Prins en Paul van Gasselt
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ColumnColumn

Beschouw telefonie als onderdeel van de 
werkplek, niet als losstaande oplossing. 

Teams Phone brengt alle vormen van communicatie onder 
in één samenwerkingsoplossing. Dit met Microsoft 365 met 
Teams als primaire interface. Maak alle keuzes met dit als 
uitgangspunt. Werk bijvoorbeeld als klant samen met een 
partner die de volledige Microsoft 365 oplossing overziet. 
Heb je een bestaande IT partner en wil je een in telefonie 
gespecialiseerde partner toevoegen. Maak dan de telefonie 
beheerders rol aan in Microsoft 365 om dit goed te organi-
seren. De Microsoft 365 kennis van de telefonie partner 
maakt dat deze goed kan samenwerken met de bestaande 
IT partner. 

Vele MSP’s gebruiken Teams Phone als startpunt om meer 
managed services op Microsoft 365 aan te bieden. Forrester 
Total Economic Impact4 (https://aka.ms/PartnerOpp) 
analyse laat zien dat de omzet potentie van Teams gerela-
teerde managed services $16,- (inclusief telefonie) per 
gebruiker per maand is. Dit groeit naar $32,- wanneer 
dienstverlening op de volledige Microsoft 365 suite geboden 
wordt. Voor MSP’s is het aantrekkelijker dan ooit om Teams 
Phone diensten aan te bieden. Ben je hiermee nog niet 
gestart? Werk dan samen met een telecom operator of 
direct routing service provider om dit eenvoudig en snel te 
realiseren. Voel je vrij om via LinkedIn contact met mij op te 
nemen voor introducties bij deze partijen. 

Tips voor succesvolle inzet 
Teams Phone

Remco de Kramer is Senior Go-To-Market Manager Modern Work bij Microsoft. Hij vertelt: "Van 
klanten ontvangen wij regelmatig de vraag wat een Teams Phone implementatie succesvol maakt. 
Onze antwoorden delen wij graag, want als je als MSP hierop aansluit vergroot je de kans om deals 
te winnen. De groei van Teams Phone is aan het versnellen. Organisaties zijn op zoek naar manieren 
om ICT te vereenvoudigen en gebruikersgemak te verhogen. In een CIO survey van Morgan Stanley 
gaf 67% van de organisaties aan binnen 3 jaar gestandaardiseerd te zijn op Microsoft Teams. Op dit 
moment zijn er 12 miljoen gebruikers met een vast nummer, het dubbele van een jaar geleden. Dit  
realiseren zij door losstaande (hosted) communicatie oplossingen te consolideren in één platform; 
Microsoft 365. Want Microsoft Teams is voor 270 miljoen actieve gebruikers de front-end voor 
productiviteit." 

Remco de Kramer, Senior Go-To-Market Manager Modern Work bij Microsoft

Werk samen met gecertificeerde partners die 
beschikken over de advanced specialization1 
in Teams Calling

Dit geeft zekerheid. Deze partners beschikken over een 
door Microsoft gevalideerde propositie, aanpak, kennis 
en referenties. Werk om dezelfde reden samen met door 
Microsoft gecertifieerde Teams Contact Center (https://
aka.ms/CertifiedCC)2 en Recording3 (https://aka.ms/Certi-
fiedRec) oplossingen. Gebruik deze oplossingen wanneer 
antwoordgroepen en keuzemenu’s- inbegrepen in Teams 
Phone - onvoldoende invulling geven aan de gewenste 
functies. Microsoft Teams is een platform die ISV’s alle 
mogelijkheden geeft de functionaliteit uit te breiden, bijvoor-
beeld met receptie bedienposten. 

Minimaliseer de tijd waarin een ander 
communicatieplatform of (hosted) PBX 
naast Teams bestaat.

Integratie met een (hosted) PBX is ondersteund door 
Microsoft om een migratie periode te faciliteren. Vereen-
voudiging van het ICT landschap, verhogen van gebrui-
kersgemak en daarmee samenhangende besparingen 
worden niet gerealiseerd zolang een ander platform (naast 
Teams Phone en direct routing voor de PSTN koppeling) 
onderdeel uitmaakt van de oplossing. Goed om te weten. 
Microsoft certificeert geen direct routing oplossingen. Enkel 
de Session Border Controller; een component in de direct 
routing infrastructuur. Voor telecom operators certificeert 
Microsoft de oplossing wél. Controleer of je partner werkt 
met een gecertifieerde SBC en/of Operator Connect partner 
is. Integraties (PBX of analoge devices) horen gekoppeld 
te worden op de SBC of de SIP-Gateway (SIP telefoons 
of DECT). Ga voor Teams Native telefonie oplossingen en 
vermijd oplossingen die gebaseerd zijn op integraties. 

Ga voor Teams Native 
telefonie oplossingen 

en vermijd oplossingen 
die gebaseerd zijn op 

integraties
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Detron

Bij Detron is de focus volledig gericht op het 
inrichten en servicen van de digitale werkplek. 
Telefonie hoort daar als vanzelfsprekend bij. De 
groeiende populariteit van Teams kwam voor 
Detron niet als verrassing. Al na de komst van 
‘Skype for Business’ was het plan om daarmee 
de dienst ‘Hosted Skype for Business’ te 
ontwikkelen. “Uiteindelijk hebben we die 
stap overgeslagen en zijn we gelijk op Teams 
overgegaan”, vertelt Adrie. “Na de nodige 
investeringen zijn we anderhalf jaar geleden 
begonnen met het leveren van telefoniefunc-

tionaliteiten en support aan gebruikers van 
Teams.” 

Vorig jaar al behaalde Detron de Calling for 
Microsoft Teams advanced specialization 
status en de Meetings and Meeting Rooms 
for Microsoft Teams advanced specialization. 
Daarmee laat Detron zien uitgebreide kennis en 
expertise te hebben bij het adviseren en imple-
menteren van Microsoft Teams gebaseerde 
telefonie- en vergaderruimte oplossingen.
Adrie: “Nadat ook in Nederland Corona de kop 

op stak was het even rustig en hield iedereen 
de hand op de knip. Toen we weer terug 
mochten naar kantoor is het in een stroomver-
snelling gekomen. Bij zo ongeveer alle nieuwe 
projecten die we vanuit de enterprisemarkt en 
middelgrote zakelijk markt binnenkrijgen, maakt 
een component om met Teams te telefoneren 
deel uit van de oplossing die we leveren.”

Deel van de digitale workspace
Detron heeft bovenstaande UC-oplossing 
toegevoegd aan de Detron Digital Workspace. 

Via de centrale portal kom je als gebruiker 
in je digitale werkplek, waarin je alle voor jou 
relevante data en applicaties vindt. Denk aan: 
SaaS- en 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 dan aangevuld met de functio-
naliteiten rondom printing, device management, 
online portal, dataopslag, back-up-faciliteiten 
en dus ook UC- en telefoniefunctionaliteiten. 
Dat laatste wordt in Detron Digital Workplace 
én zelfstandig als Detron Connect 365 aange-
boden. Een provideronafhankelijk cloudvoi-
ce-platform met connectiviteit en additionele 
modules, waaronder Microsoft Teams Calling. 
Waarbij op het platform niet alleen Microsoft 
Teams Phone System maar ook Mitel en Zoom 
als cloud oplossing wordt aangeboden. Bij de 
implementatie kan de klant altijd kiezen voor 
private, public cloud of voor een on-premise 

oplossing. En, niet onbelangrijk, in zijn eigen 
tempo de overstap vanuit een traditionele 
PBX-omgeving maken zonder desinvestering.

Efficiency
Deze oplossing kan in een groot aantal gevallen 
ingezet worden om de traditionele telefoon-
centrale te vervangen en/of uit te breiden met 
de nieuwste functionaliteiten. Hierdoor kan 
een organisatie de efficiency vergroten en op 
die manier kosten besparen, vertelt Adrie. “De 
kracht van Teams is daarbij dat er maar één 
applicatie nodig is om onderling te kunnen 
samenwerken, documenten te delen en te 
bellen met externen binnen de beveiligde 
omgeving van Teams. 

Grotere organisaties zoals ziekenhuizen die 
hun eigen systemen hadden, zagen Microsoft 
oplossingen volgens Waterman voorheen 
nog vaak als een ‘no-go-area’. “Na Corona 

zijn oplossingen in combinatie met Microsoft 
en de cloud geen probleem meer voor ze en 
zijn er diensten uitgerold om thuiswerken te 
faciliteren.” Vaak gaat het dan, bijvoorbeeld bij 
ziekenhuizen om stafafdelingen en ondersteu-
nende afdelingen. 

Detron zorgt er voor dat ziekenhuizen bijvoor-
beeld wel met Teams kunnen werken én bellen. 
Zelfs tot in lengte van jaren naast hun systeem 
voor bijvoorbeeld zorgalarmering. De stafaf-
deling die bijvoorbeeld wel toe is aan Teams 
worden dan lokaal gefaciliteerd en ontsloten. 
“Zo kunnen zij in hun eigen tempo hybride 
gaan werken. Dat geldt ook voor andere type 
organisaties.”

Meerdere partijen
De kracht van Detron Connect 365 is zoals 
gezegd het verbinden van Teams met andere 
cloudpartijen, applicaties en de klant, zodat een 
probleemloze cloudvoice-oplossing ontstaat. 
Zo kunnen apps en diensten van derden bij 
Detron worden afgenomen en gekoppeld. 
Daarbij heeft de klant één aanspreekpunt en 
desgewenst één factuur. Daarnaast kan men 
gewoon met het aanwezige eigen traditionele 
telefoniesysteem blijven werken, naast de 
module om binnen Teams te bellen. Adrie 
voert ons langs diverse stroomschema’s, die 
duidelijk maken hoe indrukwekkend en flexibel 
de achterkant is én met hoeveel providers en 
applicaties koppelingen mogelijk zijn. 

“Met Detron Connect 365 bieden we een 
provider onafhankelijke oplossing waarmee 
de klant Microsoft Teams koppelt middels 
de bestaande verbinding vanuit het eigen 
datacenter of volledig vanuit ons beveiligde 

 Teams is als collaboration tool de afgelopen twee jaar definitief doorgebroken. Nadat vorig jaar ook bellen via 
Teams op diverse manieren mogelijk werd, staat deze optie bij steeds meer middelgrote- en grote organisaties 
op het verlanglijstje. Detron heeft hier al volop ervaring mee en onderkent de voordelen voor haar klanten, 
vertelt Adrie Waterman, Productowner UC bij Detron, die intensief bij deze innovatie betrokken was.

Bellen met Microsoft Teams via 
Detron Connect 365

Bij Detron is de 
focus volledig gericht 
op het inrichten en 
servicen van de digitale 
werkplek
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Detron Social media

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!

Met TBM altijd op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen!

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
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Dossier Microsoft Teams Telefonie 

Satellietcommunicatie en 5G; doorbraak dankzij de iPhone 14 

Selcom en CapX samen in missie- en bedrijf kritische 

communicatie 

15 jaar X2com
Van pionier tot koploper

Het grootste IT- en telecomplatform 

van de Benelux

TBMNET.nl

datacenter. Binnen deze oplossing is het 
uiteraard ook mogelijk om doorkiesnummers 
onder te brengen. Wil je als ZZP-ers of kleine 
organisatie bereikbaar zijn onder je eigen 
telefoonnummer(s), dan kun je dat bij Microsoft 
onderbrengen met Calling Plans.”

Verbinden
Detron Connect 365 is dus de perfecte 
oplossing voor middelgrote- en grote organi-
saties. Waterman: “We ontsluiten daarmee niet 
alleen Teams maar verbinden ook meerdere 
clouds met elkaar. Aan de ene kant hebben we 
natuurlijk provider clouds met netlijnen om te 
kunnen bellen zodat je bereikbaar bent onder 
een telefoonnummer. Aan de andere kant 
hebben we clouds van Microsoft Teams, maar 
dat zijn dus niet de enige die we ontsluiten.” 
Grote organisaties hebben overeenkomsten 
met providers waar ook de mobiele abonne-
menten in zitten en raamovereenkomsten. 
Die kunnen niet zomaar een aspect uitlichten 
als Teams of Calling Teams wel zou passen. 
We verbinden providers met ons platform dat 
in Amsterdam in ons datacenter staat. Daar 
hebben wij samen met de providers geïnves-
teerd in voldoende capaciteit. De klant hoeft 
alleen maar zijn nummers te porteren om 
clouds te kunnen ontsluiten.” 

Met Teams kan veel, maar omdat het om een 
standaard oplossing gaat, zijn voor bellen vaak 
extra functionaliteiten nodig. Detron werkt 
daartoe samen met een aantal externe partijen 
die additionele functionaliteit leveren bovenop 
Teams, daarmee haalt een organisatie telefo-
niste-, contactcenter-, en multimedia functiona-
liteit in huis bovenop Teams.

Vastmobiel integratie 
Door al deze ontwikkelingen heeft vast mobiel 
integratie een andere lading gekregen. Bellen 
via Teams kan immers met een mobiele 
telefoon, maar mogelijk nog vaker met een 
pc of laptop, omdat dit wat meer mogelijk-
heden en gebruiksgemak biedt. Daarbij is 
het bovendien buitengewoon handig om een 
vergadering of gesprek met een swipe door 
te zetten naar een mobiele telefoon op het 
moment dat de gebruiker vanuit kantoor zijn 

auto instapt en de verbinding van WiFi naar 
4G kan swipen. Hybride vergaderen, thuis-
werken en documenten delen is daarmee veel 
eenvoudiger geworden dan al met UC mogelijk 
was. Daarmee is het mobieltje een verlengstuk 
geworden van de digitale werkplek.

Mobiel en vaste nummers kunnen eenvou-
digweg doorgeschakeld worden naar Teams. 
Zo kan degene die wil bellen zien of de ander 
in gesprek is. Het is bovendien ook in te stellen 
met welk nummer je jezelf presenteert. Bijvoor-
beeld met wel, geen of ander een willekeurig 
doorkiesnummer. 

Experiencecenter
Detron heeft een ander DNA dan de meeste 
system integrators. “Met IT, Telecom, Microsoft, 
VMware en datacentertechniek hebben we 
alles in eigen huis en onder één dak. Dat biedt 
een andere dynamiek richting klant. Bovendien 
zijn we provider onafhankelijk.”

Wat de mogelijkheden en voordelen zijn ten 
aanzien van het werken met Teams, kunnen 
klanten ervaren in het Experience-center van 
Detron. Daar zijn vier digitale werkplekken 
ingericht. Hier is onder meer te zien wat bellen 
met Teams inhoudt.

Menige organisatie heeft daar inmiddels kennis 
kunnen nemen van alle ‘smaken’ die Detron 
biedt. Ook als het gaat om een stapsge-
wijze overgang en inzicht in de bouwstenen 
waarmee Detron het gebruik van Teams kan 
verrijken. Menigeen die hier over de vloer kwam 
wist niet wat Teams allemaal aan telefoniefunc-
tionaliteiten kan bieden. Traditionele telefonie 
blijft een wezenlijk onderdeel uit maken van 
het communicatielandschap en juist door de 
toevoeging van innovaties zoals Teams ontstaat 
er een mooi, nieuw palet aan mogelijkheden 
om effectief met elkaar te communiceren. 

Adrie Waterman

'Detron Connect 365 is 
dus de perfecte
oplossing voor 
middelgrote- en grote 
organisaties'
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Teamstime Teamstime

UC hardware leverancier Neat ging in gesprek 
met HP van Tilburg, Okey Anchou van contact 
center aanbieder Puzzel sprak met Rob Kurver 
over customer contact. Net als Jeroen André 
de la Porte van SoftApp die vertelde over 
zijn cloud platform en de bijbehorende tools 
waarmee elke MSP’er Teams direct routing in 
de tenant van haar klant kan implementeren.
Verder onder meer interviews met Arnoud Dolle 
over BrainAdapt van EPOS, Henk van Rijswijk 
van Triple P over hun 360klantcontact vast 
mobiel oplossing in combinatie met MS Teams. 
En ook een groot aantal andere partners 
kwamen in de diverse video’s aan het woord, 
waaronder Acronis, NEC, Gamma Commu-
nications, Enreach, Audiocodes, AvePoint en 
uiteraard Microsoft zelf.

Beursvloer
Een deel van de specialisten vonden we terug 
op een van de 25 standjes in de compacte 
beurslocatie. Hier een groot aantal aanbieders 
van UCaaS en CCaaS software, partijen uit 
de traditionele telecom die de stap maken 
of al gemaakt hebben naar koppelingen 
met MS Teams en uiteraard door MS Teams 
gecertificeerde hardware leveranciers. Zoals 
gezegd werd er ook met PBX-en gegooid als 
ludieke omlijsting van het event. Het al meer 
dan symbolisch zijn dat er flink wat PBX-en 
hierbij sneuvelden. Richard Bordes blikt na 
afloop tevreden terug op het evenement. 
"TeamsTime Live was een gezellig event waar 
alles kennis rondom MS Teams, toepassingen, 
adoptie, hardware en HR samen kwamen. 
In een mooie sfeer ontmoette de markt en 

eindgebruikers elkaar. TeamsTime live is een 
event dat haar plaats op de agenda direct heeft 
verdiend." Medeorganisator HP van Tilburg: 
“Het ecosysteem rond Microsoft Teams is de 
afgelopen jaren gegroeid en erg veranderd. 
We hebben veel nieuwe partijen zien opkomen 
en oude zien afhaken. Er was dan ook veel 
behoefte aan een informatief evenement voor 
zowel de channel als de eindgebruikers. In 
deze vorm denken we dat we aan die vraag 
hebben voldaan. We gaan er dan ook vanuit 
dat TeamsTime nog wel een vervolg krijgt.  
En dan weer een stuk groter.”

Powersessies
In de ochtend waren als warming-up voor 
de middag door organisator MSP Society al 
diverse live video uitzendingen verzorgd. Deze 
waren met name gericht op eindgebruikers-
doelgroepen als HR Managers en IT-managers 
binnen organisaties. De middag was met name 
voor het kanaal, alhoewel ook twee van de vijf 
goedbezochte powersessies gericht waren op 
eindgebruikers, met de onderwerpen ‘ Samen-
werken en leidinggeven op afstand’ en ‘de 
perfecte employee journey.’ De andere sessies 
gingen dieper in op de klantreis, innovaties in 
Teams en de megatrends in communicatie. 
Hierbij gingen Rob Kurver, Richard Bordes en 
HP van Tilburg in gesprek en discussie met een 
keur aan specialisten. 

TeamsTime was zoals het Teams betaamt een 
hybride event, waarbij van tevoren al een hele 
serie video’s met de betrokken leveranciers 
waren opgenomen en uitgezonden via met 
name LinkedIn.

Zo ging Anton Loeffen van Eshgro in gesprek 
met Emke Daniels over welke impact HR 
managers kunnen hebben op de organisatie 
door zelf medewerkers eenvoudig, snel en veilig 
te kunnen on- en offboarden zonder dat IT om 
de hoek komt kijken. Mariska Meerveld van 

 

Een aanzienlijk deel van het Microsoft Teams ecosysteem kwam deze zomer 
bij elkaar in de Utrechtse Stadsvrijheid voor een goed gevulde middag met een 
compacte beurvloer en een vijftal powersessies. Daarnaast werd symbolisch 
afscheid genomen van de goede oude PBX tijdens een wedstrijd PBX-werpen. 
TeamsTime betrof een unieke samenwerking tussen SmartCom Summit,  
MSP Society, HRcommunity en Microsoft. Bijzonder dat hiermee de werelden  
van IT/Telecom en HR bij elkaar kwamen.

Geslaagde eerste editie 
TeamsTime
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DstnyDstny

Met een aantal recente overnames heeft Dstny 
zich genesteld in de top van toonaange-
vende Europese aanbieders van cloudbased 
bedrijfscommunicatie. Marktleider worden in 
België, Nederland, Frankrijk, UK, Scandinavië 
en dat wellicht uitbreiden naar andere landen, 
zegt Laurent Silvestri, Chief Strategic Alliance 
Officer. “Nederland is, samen met het Verenigd 
Koninkrijk en Scandinavië, één van de meest 
geavanceerde en meest volwassen markten als 
het om communiceren in de cloud gaat. Voor 
ons een belangrijke markt die bovendien zeer 
competitief is.”

"Met een verticale marktbenadering en een 
aantal strategische overnames hebben we 
inmiddels een stevige groei ingezet. We hebben 
niet de focus om wereldwijd te gaan maar 
doordat we veel partners hebben die buiten 
Europa opereren bedienen we ook steeds meer 
andere werelddelen.”

Eigen technologie
Dstny biedt geïntegreerde oplossingen, waarbij 
het zowel gaat om PBX on premise als om 
cloud oplossingen. Die markt groeit de laatste 
jaren sterk. “We hebben de ambitie om vanuit 
een technologisch perspectief leidend te zijn in 
end-to-end oplossingen met eigen technologie 
en een door onszelf gehoste infrastructuur. 
Daarbij hebben we veel geïnvesteerd in het 
uitbouwen van onze technologie, onder meer 
door zo’n 25 overnames in de laatste zes jaar. 
De meeste van die nieuwe partijen die nu onder 
de vlag van Dstny werken voegden weer een 

stukje toe aan onze technologie.” 
Met ruim 750 medewerkers en 2,5 miljoen 
gebruikers haalde Dstny in 2021 een omzet 
van 185 miljoen euro, voor dit jaar verwacht hij 
boven de 230 miljoen euro uit te komen. 
“In 2021 had Dstny een marktaandeel van 6 
procent. En dat in een markt die zal verdrievou-
digen in 2025 en vervijfvoudigd in 2030."

Volop kansen
Silvestri onderschrijft dat de traditionele 
PBX-aanbieders met hun platforms de grip 
op de markt gaandeweg zijn kwijtgeraakt. “Ze 
waren onvoldoende voorbereid om succesvol 
te opereren met cloudoplossingen. Daarmee 
zijn er voor andere nieuwe spelers en ook voor 
ons nieuwe kansen ontstaan. Veel van hun 
partners zijn nu op zoek naar partijen met een 
goede waardepropositie en een commitment 
richting het kanaal.”

Dstny levert zowel direct als via MSP’s aan 
eindklanten en via de tak Dstny for Service 
Providers aan grote operators wereldwijd. 
Daarbij is een visie ontwikkeld om de toekomst 
van UC met een eigen benadering kracht bij 
te zetten. MS Teams speelt daar een zeer 
belangrijke rol in, maar dan wel op een wijze 
waarop de diensten meer aanpasbaar zijn en 
als maatwerk geleverd worden aan de eindge-
bruiker.

“Een betere samenwerking met gebruikers, 
gebruiksgemak, mobiliteit, eenvoud en 
toekomstbestendigheid zijn onze pijlers”, stelt 

Silvestri. “We differentiëren ons ten opzichte van 
concurrenten met onze eigen technologie, onze 
prijs en onze service. En hoe meer waarde we 
toevoegen, hoe interessanter we worden voor 
onze klanten. Van klein tot groot.”

Mobility first
Er zijn er steeds meer mogelijkheden om 
diverse soorten technologie en communicatie
met elkaar te integreren en in de markt te 
zetten, cloudbased en als UCaaS. Dstny 
heeft daarbij door diverse patenten rond fixed 
mobile convergency een krachtige aanjager in 
huis voor het aanbieden van mobile first, de 
key driver in de toekomst. Laurent verwacht 
dat UCaaS in de toekomst een commodity 
wordt, wat je bij wijze van standaard krijgt bij je 
telefoonabonnement. “Als het dan geïntegreerd 
kan worden in de bedrijfsapplicaties kun je een 
geweldige customer experience realiseren.”
Voor Dstny zijn ook contactcenters in de cloud 
steeds belangrijker. En dan met nog meer 
mogelijkheden ten aanzien van spraakfunctio-
naliteit, voice recording en het analyseren van 
opnames van gesprekken en het koppelen van 
AI en chatbots. Daar draait het om customer 
experience, heel belangrijk. Laurent: “We 
spreken eigenlijk liever niet over technologie 
maar over het begrijpen van de moeilijkheden 
en digitale uitdagingen van onze klanten. 
Hierdoor kunnen we hun gebruikerservaringen 
helpen verbeteren. Interacties met leveranciers 
en klanten zijn dan ook belangrijk voor ons. 
Communicatie staat immers in het midden van 
alles.” 

Zoals gezegd heeft Dstny dit jaar grote stappen 
gezet door overnames. In het bijzonder als het 
gaat om oplossingen die geïntegreerd kunnen 
worden met MS Teams. De overname van de 
toonaangevende MS Teams integratiespe-
cialist Qunifi is daar misschien wel het beste 
voorbeeld van. Met het Call2Teams platform 
was Qunifi immers wereldwijd marktleider als 
het gaat om Teams integratie voor service 
providers. 

Volgens Jeannie Arthur, Managing Director van 
Dstny Automate, voorheen Managing Director 
van Qunifi, is daarmee een mooie synergie 
ontstaan. “Qunifi is gestart als maker van een 
PBX met een integratie van Skype4Business. 
Vooral die integratie was interessant.

De IT-benadering van Microsoft en de meer 
op communicatie gebaseerde visie op 
geïntegreerde oplossingen komt daarmee 
mooi samen. Covid heeft daar een boost aan 
gegeven, omdat mensen thuis gingen werken. 
En voice is dan een belangrijk onderdeel. Maar 
de meeste organisaties wilden niet zomaar van 
telefonie aanbieder switchen. Dus wij bevinden 
ons in het midden tussen Microsoft en een hele 
reeks van UCaaS en PBX aanbieders. Ons 
geheim is dat we het voor een telefoonpro-
vider heel makkelijk maken om grote groepen 
eindgebruikers aan te sluiten. Juist daarom 
zijn we succesvol geworden bij de global 
UCaaS providers. Zo partneren we met 8x8, 
Ringcentral en dergelijke.”

Complex
“Een jaar geleden introduceerde Microsoft 
Operator Connect”, vervolgt Jeannie. “Ze reali-
seerden zich dat heel veel mensen niet in een 

MS calling plan wilden, dus ze creëerden direct 
routing. Leuk, maar erg gecompliceerd en niet 
altijd met het beste resultaat. Met Operator 
Connect dachten ze dat klanten eenvoudig 
hun eigen carrier naar de Teams-omgeving 
konden brengen. In het begin waren we bang 
dat daarmee onze business niet meer relevant 
zou zijn, maar het tegendeel bleek waar. 
Microsoft denkt vanuit IT en ze dachten met 
wat API’s alles simpel te kunnen integreren. Dat 
ging niet zo makkelijk en ze vroegen ons als 
specialist in Teams en integrated automation 
of we de service providers konden helpen om 
te koppelen met Operator Connect en met het 
ontwikkelen van een business case voor ze. 
Ons model is simpel en met vaste kosten per 
gebruiker per maand vraagt het weinig investe-
ringen en risico. Hierdoor hebben we flink wat 
nieuwe service providers kunnen optekenen in 
korte tijd.”

 

Dstny leidend in Europa
Eigenlijk moest dit een verhaal worden over de toenemende rol die Dstny speelt 
in het Microsoft Teams ecosysteem. Maar als je in gesprek gaat met de chief 
strategic alliance officer van Dstny, Laurent Silvestri, gaat het al snel over de 
stormachtige groei van Dstny. Vandaar dat we dit verhaal in twee delen brengen; 
allereerst Laurent‘s visie op de groei van Dstny, vervolgens zoomen we met 
Laurent, Jeannie Arthur, Managing Directeur van Dstny Automate en country 
manager van Dstny Nederland Ed Smit in op MS Teams.

“We onderscheiden 
ons omdat we waarde 
toevoegen aan onze 
klanten”

Koppeling telefonie 
aan Teams

 Ed Smit, Country Manager van Dstny Nederland

Jeannie Arthur, Managing Director 
van Dstny Automate
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Dstny

Service providers
Voorlopig speelt deze ontwikkeling zich nog 
af boven het hoofd van een gemiddelde MSP. 
Laurent: “We willen uiteraard de techno-
logie zo snel mogelijk naar onze partners en 
eindklanten brengen. Dstny Automate maakt 
onderdeel uit van Dstny for Service Providers 
en heeft daarnaast een eigen strategie richting 
service providers wereldwijd. Dstny for 
Service Providers is in feite de bundeling van 
de technologie bedrijven. Ed Smit vult aan: 
Daarnaast hebben we de Dstny Operating
Companies die geografisch per land actief zijn. 
Allen maken weer onderdeel uit van de Dstny 
Group.” 

Jeannie: “Ik doe natuurlijk veel zaken met 
de UK en de VS en wij lopen op sommige 
technologieën, zoals FMC, echt voorop. Dat 
biedt volop kansen. Teams Mobile begint daar 
nu ook naar te kijken en mogelijk kunnen we ze 

daarbij ondersteunen. We hebben intelligentie 
waarmee we carriers kunnen helpen met die 
integratie in Teams. Zodat je bijvoorbeeld direct 
naar je voicemail wordt doorgeschakeld als je in 
een Teams-meeting zit. We kijken naar heel veel 
use cases rond Teams die mobile first zijn, om 
de service providers te helpen. Bijvoorbeeld, 
ik heb twee sims en dus twee personalities op 
mijn smartphone, en dat je dat qua beveiliging, 
recording en dergelijke kunt scheiden van 
elkaar. Of denk aan mensen die niet achter een 
bureau werken, dan is een mobile first ervaring 
met een naadloze overgang tussen GSM, 
laptop of vast toestel heel belangrijk.”

Laurent: “We hebben de mobile carriers veel te 
bieden. We kunnen hun zakelijke aanbod in veel 
gevallen uitbreiden met mobile first. De relatie 
met Microsoft is op dat vlak heel belangrijk. We 
zorgen zo dat de integratie eenvoudiger wordt 
en dat Microsoft haar innovatie kan versnellen. 

Met eindgebruikers in meer dan 100 landen en 
meer dan 250 miljoen Teams gebruikers biedt 
dit Dstny grote mogelijkheden. Je kunt niet om 
Microsoft heen en hiermee bieden we toege-
voegde waarde aan hun oplossing.”

Nederland
Hoe belangrijk is Teams hier in Nederland? 
Ed: “Voor zowel ons directe kanaal als 
ons Wholesale kanaal is het erg belangrijk. 
Eindklanten vragen steeds vaker om een 
integratie met hun bestaande PBX-oplossing 
en Teams. Daarbij vinden ze het bijvoorbeeld 
belangrijk dat een status als out of office over 
alle communicatieplatformen loopt. Onze 
partners verkopen al de Call2Teams oplossing. 
Dat ging in het begin traag, maar na de 
overname van Qunifi kreeg dat echt tractie. 
Belangrijk is dat we de relaties goed blijven 
beheren. Door de sterke groei van Dstny wordt 
daar extra scherp op gelet. De laatste anderhalf 
jaar zijn we in Nederland druk geweest om 
alle overnames hier te integreren. Dat is goed 
gelukt. Klanten hebben er nauwelijks iets van 
gemerkt. Het is ook gunstig, omdat we meer 
oplossingen kunnen bieden.”

Laurent: “In alle landen zijn onze partners van 
oorsprong PBX-verkopers die telefonie wilden 
verkopen. Nu bieden we ze een veel bredere 
propositie, maar we moeten ze trainen zodat 
ze die toegevoegde waarde zien en die kunnen 
overbrengen naar de eindklanten. Dat is heel 
wat anders dan een goede PBX verkopen 
met een goede korting. We transformeren van 
service provider naar solution provider en zij 
ook. Dat maakt je relevant met je aanbod en is 
een leerproces. We hebben de visie maar het 
kost tijd om dat uit te rollen.”

Laurent Silvestri, chief strategic 
alliance officer van Dstny

“Eindklanten vragen steeds vaker om een 
integratie met hun bestaande PBX-oplossing 
en Teams”
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ISE

“Als alles meezit vindt in de eerste helft van 
volgend jaar de veiling plaats waarin het 
benodigde frequentiespectrum rond 5G op 3,5 
GHz wordt verdeeld. Hierbij komt ook een stuk 
frequentiespectrum vrij van 80 tot 100 MHz,  
waar je lokaal een vergunning voor aan kunt 
vragen, bijvoorbeeld rondom een ziekenhuis 
of de campus van een universiteit.”, begint 
Otto van den Wijngaard, Manager Business 
Development & Innovation bij Axians.  De 
interesse hiervoor neemt de laatste maanden 
dan ook sterk toe. Private 5G biedt zeker een 
aantal technische voordelen ten opzichte van 
4G Private LTE; zoals ene snellere responsetijd, 
meer bandbreedte, sterke beveiliging en de 
mogelijkheid tot het koppelen van veel meer 

apparaten, wat het ook interessant maakt voor 
IoT toepassingen op schaal.

Ik kan me voorstellen dat je met de 
vernieuwingen rond private mobile 
networks ook nieuwe doelgroepen 
aanspreekt?
Otto: “Absoluut! Je ziet dat altijd bij nieuwe 
ontwikkelingen. Operators begonnen in 1996 
met sms en wij vroegen ons direct af: wie gaat 
er nou sms-en? Dat heeft een week geduurd 
en toen ontdekte iedereen hoe leuk en handig 
het was om een berichtje naar elkaar te sturen. 
Op het moment dat de mogelijkheid er is, ga je 
de vanzelf de toepassingen krijgen.”

Er zijn al veel partijen bezig met voorbe-
reidingen en er is een groeiende vraag 
ook vanuit nieuwe klanten. Dit gaan we de 
komende jaren dus alleen maar meer zien?
Otto: “Ja, correct. Dat vraagt ook wel wat van 
de markt en daarmee ook van van ons als 
Axians. Je hebt best wat expertise nodig voor 
het implementeren van een (mobiel)netwerk, en 
dat is het vakgebied waar wij al jaren ervaring 
in hebben. En door de sterke convergentie 
met IT systemen kunnen we vanuit Axians 
snel schakelen. Een belangrijk aspect is nl. de 
integratie in de IT- en telecomomgeving van de 
klant. Je moet daarvoor goed de processen 
van de klant begrijpen. En nu we onze expertise 
van software, netwerk- en datacenter as a 

Service inzetten in de Telecom wereld maken 
we flinke stappen een private 5G netwerk 
zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze 
klanten. Feitelijk nemen we alle complexiteit op 
ons en zorgen we voor een robuust en stabiel 
netwerk welke we vanuit ons Remote Service 
Center in Delft monitoren en beheren. We 
bewaken daarbij de connectiviteit tot en met 
het device van de eindgebruiker, omdat je de 
hele keten van schakels op orde moet hebben.”
“En dat is dus ook waar we nu snel naartoe 
bewegen met private LTE en 5G, een as a 
Service dienstverlening”, zegt Edwin Kanis, 
Director Marketing & Innovation bij Axians. 
“We gaan naar een completer service-aanbod 
welke we dit jaar nog beschikbaar hebben. 
We hebben een manier gevonden waarop we 
heel goed bouwblokken kunnen creëren om 
te komen tot een implementatie van private 
5G network. Of om nu al te starten met private 
LTE en gedurende het proces en binnen het 
contract de migratie naar 5G te kunnen doen 
door slechts enkele componenten te vervangen 
en niet een hele omgeving om te hoeven 
bouwen, dit noemen we een private 5G ready 
dienst. Het is onze missie om uiteindelijk dit 
stukje complexiteit, want 5G voelt nog wel 
een beetje als complexiteit, voor onze klanten 
te versimpelen en concrete bouwblokken te 
realiseren.” 

Eén van de redenen waarom bedrijven dus 
met Axians zouden moeten samenwerken, 
is omdat jullie heel veel expertise hebben?
“Het is belangrijk dat alles met elkaar is 
verbonden, hyper-connectiviteit is de toekomst. 
Anders heb je die efficiëntieslag niet die je wilt 
maken binnen je bedrijfsproces”, antwoordt 
Edwin. “Wat Axians sterk maakt is dat wij 
expertise hebben in elk stukje connectiviteit 
binnen de ICT-keten. Die expertise is zowel 
veelzijdig als diepgaand, omdat het allemaal 
zelfstandige business units zijn, gespecialiseerd 
in een bepaald deel van de keten. Daardoor 
kunnen wij die expertise leveren, waardoor je bij 
problemen in je netwerk bij één aanspreekpunt 
terecht kunt. Dat is de directe meerwaarde die 
wij als Axians bieden.” 
Otto: “Het gaat niet alleen om de techniek, de 
grootste uitdaging is om de kritische processen 
van de klant te begrijpen en met hen in gesprek 
te gaan. Dit kan een ziekenhuis, universiteit, 
logistieke- of een industriële omgeving zijn. 

Tijdens die gesprekken komen verschillende 
afdelingen samen die allemaal een stukje van 
de puzzel moeten invullen. Maar allemaal met 
dezelfde wens voor geïntegreerde connecti-
viteit. Natuurlijk start dat met veel informatie-
voorziening over de technologie, maar beweegt 
zich snel naar een match tussen wensen en 
mogelijkheden. Niet alleen voor vandaag, maar 
ook morgen. Want als het netwerk eenmaal 
actief is werken we graag samen om hier 
steeds meer voordeel uit te halen binnen al 
deze afdelingen, dat is feitelijk je abonnement 
op innovatie. ”

Jullie kennen veel klantprocessen dus 
al, omdat jullie al in veel segmenten 
wereldwijd actief zijn. Dat zal wel helpen in 
dit proces.
Otto: “We hebben internationale werkgroepen 
waarin we met verschillende Europese 
Axians-organisaties ervaringen uitwisselen. 
Dat is een van de voordelen als onderdeel van 
dit bedrijf. Wat we overal hetzelfde zien is dat 
bedrijven nog onvoldoende inzicht hebben in 
wat 5G voor je kan betekenen.” 

“Organisaties die nu al mobiele netwerken 
inzetten voor missie kritische communicaties 
onderzoeken dit al wel en zien zeker hun 
kansen scherp.”, gaat Otto verder. “Maar als 
je nog nieuw bent in deze wereld is informa-
tievoorziening, samen nadenken en vooral 
inspireren van belang om dit helder te krijgen.”
Edwin vult aan: “De komst van een oplossing 
als 5G geeft je de ruimte om je eigen dienstver-
lening uit te breiden of te veranderen, mogelijk 
zelfs om nieuwe businessmodellen te realiseren. 
Dat beseffen bedrijven nog niet. Maar zodra 
we in gesprek raken komen er ineens allemaal 
mogelijkheden aan het licht en zien we dat 5G 
een nieuwe motor voor innovaties kan zijn.” 

Hoe gaan volgens jullie de komende jaren 
er uit zien op dit terrein?
Otto: “Ik verwacht dat 5G voor grote verande-
ringen gaat zorgen, niet alleen op technologisch 
gebied, maar met name in de toepassingen. 
We staan echter nog wel aan het begin van 
een nieuwe golf aan mogelijkheden, en dit 
komt zeker in beweging. Voor ons is dat heel 
interessant want we kunnen dan nog dieper 
met de klant meedenken. Dat is uiteindelijk het 
allerleukste.”

 

De komst van 5G biedt kansen voor veel organisaties, maar hoe weet je als organisatie wat die kansen precies 
zijn en hoe je ze kunt aangrijpen om je dienstverlening te verbeteren, efficiënter te werken en innovatie te 
versnellen? Axians is als volle dochter van VINCI Energies wereldwijd actief in de ICT. Niet alleen op het 
gebied van connectiviteit, maar ook op het gebied van datacenter, bedrijfsapplicaties, data analytics, digitale 
werkplekken en cybersecurity. Een veelzijdige specialist in digitale transformatie die veel toegevoegde waarde 
heeft, ook als het gaat om Private Mobile Networks  (private LTE en 5G), vertellen Otto van den Wijngaard en 
Edwin Kanis van Axians.

Axians: abonnement op innovatie, 
ook bij private 5G netwerken

Axians
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in een geostationaire baan, geeft dat een 
behoorlijke vertraging. Ook bij televisie- 
uitzendingen, als een correspondent ergens 
anders op aarde is, is de vertraging vaak 
hinderlijk. Maar als dit het enige is wat werkt, 
kan het wel levens redden. Zowel Inmarsat als 
Thuraya bieden spraakdiensten op basis van 
GEO satellieten. Inmarsat heeft ook de verant-
woordelijkheid voor noodcommunicatie op zee.

In de jaren 80 en 90 zijn diverse satelliet-
constellaties ontstaan voor mobiele spraak. 
De aardgebonden mobiele netwerken vielen 
in die tijd qua dekking heel erg tegen, met een 
satellietnetwerk hoopte men in één keer van  
alle problemen af te zijn. 

Om de hinderlijke vertraging en dekkings-
problemen van GEO satellieten tegen te gaan, 
zijn constellaties gelanceerd op ongeveer 
1.000 km. hoogte. De 2 grootste partijen zijn 
Globalstar en Iridium. Er zijn in de jaren 90 
veel andere consortia gestart, maar de kosten 
van een LEO constellatie zijn minimaal enkele 
miljarden. Men dacht in korte tijd veel zakelijke 
gebruikers te kunnen trekken, maar die waren 
eind jaren negentig steeds meer tevreden met 
GSM. En zakelijke gebruikers zijn vooral in de 
bewoonde wereld, waar satellieten minder 
goed werken. Zowel Iridium als Globalstar zijn 
kort na het starten van hun dienstverlening 
failliet gegaan, waarna ze met een veel lagere
schuldenlast konden doorstarten. Twintig jaar 

later bestaan beide netwerken nog steeds 
en zijn zelfs gemoderniseerd. Hulpverleners, 
avonturiers én krijgsmachten maken nog 
steeds gebruik van deze netwerken.

Globalstar
Globalstar is mogelijk het satellietnetwerk 
waarmee de nieuwe iPhone 14 kan  
communiceren. De Globalstar satellieten 
werken als een analoge repeater, waarbij er 
altijd een grondstation in de buurt moet zijn 
om contact te kunnen maken. Omdat niet 
op elk continent een grondstation is, is er 
geen wereldwijde dekking. In Noord-Amerika, 
Europa, Azië en Australië is er wel goede 
dekking. De tech nologie van Globalstar is 
relatief eenvoudig. Het signaal van je mobiele 
toestel wordt in de satelliet doorgestuurd 
naar een grondstation, er vindt geen signaal-
verwerking plaats. Alle intelligentie zit in het 
grondstation. Achter Global star zit Qualcomm 
als grote leverancier. Qualcomm speelt ook 
een hele grote rol in de 5G chipontwikkelingen 
en zit in zowel Apple- als Samsung telefoons.

Er zijn heel veel verschillende satelliet-
bedrijven, we kijken hier vooral naar netwerken 
voor mobiele spraak. Satellietverbindingen 
via schotels of koffers laten we buiten 
beschouwing. De oorsprong van satellieten 
ligt eigenlijk bij science fiction schrijvers 
zoals Jules Verne en Arthur C. Clarke. In de 
jaren vijftig werd er serieus over nagedacht 
in Amerika, maar alle focus lag op bemande 
ruimtevaart. En toen Sputnik 1 werd 
gelanceerd in 1957, was dat de start van 
de `space race’ tussen Amerika en Rusland. 
Uiteindelijk zijn er satellieten gelanceerd voor 
telecommunicatie, navigatie, TV-ontvangst 
(handig op de camping!) en aardobservatie. 
Veel satellieten hangen op een vaste plek in 
de lucht, zodat de schotels maar één keer 
hoeven te worden uitgericht. Dat uitrichten 
moet overigens heel secuur gebeuren en is 
niet voor iedereen makkelijk. Op onze vakantie 

was iemand daar ongeveer drie kwartier mee 
bezig…. Deze vaste plek in de lucht kan men 
bereiken door satellieten 36.000 km van de 
aarde te laten vliegen, dit heet een geo -
stationaire baan, ook wel de `Clarke baan’.

GEO, MEO of LEO?
Behalve de geostationaire baan zijn er 
ook lagere banen in gebruik. Deze heten 
de Medium Earth Orbit (MEO) en de Low 
Earth Orbit (LEO). De Medium Earth Orbit 
is het gebied ongeveer tussen de 5.000 en 
12.000 km hoogte, de Low Earth Orbit is 
grofweg vanaf 200 tot 2.000 km hoogte. 
Televisie satellieten zitten meestal in de 
Geosynchronous Earth Orbit (GEO), dat is 
voor schotelontvangers het makkelijkst. GEO 
satellieten vliegen meestal op de evenaar en 
kunnen daardoor niet het hele aardopper-
vlakte bedekken, vooral de poolgebieden 

missen dekking. GPS satellieten vliegen in 
een MEO baan, waardoor ze wel overal zijn 
te ontvangen. De satellieten in de GEO baan 
vliegen met ongeveer 11.000 km/h, terwijl 
de LEO satellieten met ongeveer 27.000 
km/h moeten vliegen. In de lage baan is de 
aantrekkingskracht van de aarde veel groter, 
en als je langzamer vliegt kom je uiteindelijk in 
de dampkring terecht. LEO satellieten hebben 
door hun hoogte een veel kleiner dekkings-
gebied en zijn ook maar kort zichtbaar vanaf 
de grond. Het International Space Station 
(ISS) vliegt op 400 km hoogte in een LEO 
baan. Een overzicht van GEO, MEO en LEO 
is bijgevoegd, waarbij alles zoveel mogelijk op 
schaal is gemaakt. 

In de geostationaire baan zijn op dit moment 
ongeveer 500 satellieten, terwijl er plek is voor 
ongeveer 1.800. Als je belt via een satelliet 

 
Satellietcommunicatie is de laatste jaren letterlijk en figuurlijk volop in 
beweging. SpaceX maakt veel indruk met hun Starlink satellieten. In de 5G 
standaardisatie wordt nu volop onderzocht hoe satellietcommunicatie ook 
een rol gaat spelen. Mogelijk heeft de nieuwe iPhone 14 ook een vorm van 
noodcommunicatie via satellieten aan boord. In dit eerste artikel over 
satellietcommunicatie kijken we vooral naar spraak, het volgende artikel 
gaat in op datacommunicatie via satellieten.

Over de auteur
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.

Toestellen en kosten 
Op het moment dat je de bewoonde wereld verlaat en buiten mobiele dekking bent (wat in 
Nederland niet vaak meer voorkomt), kan een satelliettelefoon levensreddend zijn. Inmarsat, 
Thuraya, Globalstar en Iridium bieden daar mogelijkheden voor. De toestellen hebben bijna 
zonder uitzondering een lange antenne, die vrij zicht moet hebben op de satelliet. Bij Inmarsat 
en Thuraya bevindt die satelliet zich op een vaste plek, bij Globalstar en Iridium komt er 
regelmatig een nieuwe satelliet overvliegen (bij Iridium elke 7 minuten). De toestellen lijken 
nog sterk op oude GSM’s, de meeste zijn ook al heel wat jaren op de markt. De Iridium 9555 
die is afgebeeld, is bijvoorbeeld al in 2010 op de markt gekomen. De kosten van telefoneren 
zijn substantieel: voor 1 maand een prepaid kaart met 75 belminuten op Iridium kost € 266, 
waarbij een toestel ook nog minimaal € 1.599,- kost. Huren kan ook, voor bijvoorbeeld  
€ 240 voor 30 dagen. Bellen kost dan nog € 1,46 per minuut. Thuraya heeft wat goedkopere 
tarieven, maar bij alle providers blijven de belkosten 1 tot 2 euro, terwijl de kosten voor 
toegang per maand ongeveer € 100 bedragen.

Bij de introductie van Iridium (eind 1998) kostte het toestel zelfs $ 3999 en waren de 
belkosten $ 4,50 per minuut. Op dat moment werden in Nederland Ben, Telfort en Orange 
geïntroduceerd en was een GSM toestel met abonnement meestal gratis. De hoge kosten 
voor gebruik en het ontbreken van dekking in gebouwen zijn belangrijke redenen geweest 
dat het grote publiek niet warm liep voor satelliettelefonie. En nog steeds is het eigenlijk alleen 
interessant als je voor werk of avontuur buiten dekking van mobiele netwerken bent.

Gaat de iPhone 14 
bellen via satelliet?

De kosten van een 
LEO constellatie 
zijn minimaal enkele 
miljarden
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Iridium
Iridium is ontwikkeld door Motorola. Motorola 
was in de jaren 90 marktleider op het gebied 
van mobiele toestellen, totdat Nokia die positie 
overnam. Op het gebied van professionele 
communicatie (portofonie e.d.) is Motorola 
nog steeds een belangrijke speler, maar 
met Iridium hebben ze weinig bemoeienis 
meer. Iridium biedt een andere oplossing 
dan Globalstar, want de satellieten hebben 
onderling contact. Ze zijn daardoor minder 
afhankelijk van een (regionaal) grondstation. 
Waar bij Globalstar er 24 grondstations 
zijn (met behoorlijke operationele kosten), 

heeft Iridium er slechts 4 (in Arizona, Alaska, 
Noorwegen en Chili). Doordat Iridium satel-
lieten onderling contact hebben, kun dat zien 
als een mesh netwerk. Een Iridium satelliet is 
ongeveer 7 minuten boven je. Starlink werkt 
op een vergelijkbare wijze, de satellieten 
hebben daar ook onderling contact. In het 
Iridium netwerk kun je via satellieten met een 
andere gebruiker bellen, zonder dat je gesprek 
via een grondstation loopt. Voor overheids-
diensten was dit niet een gewenste manier 
van doen, want daarmee is een gesprek niet 
zomaar te tappen. 

Frequenties
Omdat satellieten bijna overal dekking 
hebben, is het noodzakelijk om wereldwijde 
toestemming te hebben voor het gebruik van 
een frequentie. Daarvoor zijn internationale 
afspraken gemaakt en een aantal banden 
afgesproken. Satellieten werken in de L-Band 
(rond 1600 MHz), S-Band (rond 2000 MHz), 
C-Band (dat is ook het 5G frequentiegebied 
van 3400 – 4200 MHz) en diverse banden 
hoger dan 10 GHz (inclusief de 26 GHz 5G 
frequenties). In het volgende artikel over 
datadiensten via satelliet wordt hier verder  
op ingezoomd. 

Voor Globalstar en Iridium was niet heel veel 
ruimte in de L-Band. Iridium heeft daardoor 
zenden en ontvangen op dezelfde frequentie 
gekregen. Globalstar zit in de Downlink (DL) 
net aan de bovenkant van de 2,4 GHz wifi 
band. Een aantal frequenties voor satelliet naar 
grondstation verbindingen zitten heel dicht 
op de wifi frequenties (vooral met wifi 6E) en 
ook 5G frequenties. Daarnaast is er ook een 
behoorlijke overlap in de beperkte banden. 
Door de groei van 5G en wifi en de grotere 
behoefte aan extra frequenties, zijn het vooral 
de satelliet – grondstation verbindingen die in 
de problemen komen. In Nederland zijn we 
daar volop mee bekend, bijvoorbeeld door de 
discussie rondom Burum en Inmarsat.

Satelliet op de iPhone 14?
Bij Globalstar is zoals hierboven aangegeven, 
Qualcomm, de toon aangevende chipsont-
werper, betrokken. Globalstar heeft een 
wereldwijde licentie op de frequentie 2483 – 
2495 MHz. Deze frequentieband is mede door 
toedoen van Qualcomm nu als officiële 5G 
band (n53) goed gekeurd. Niet geheel toevallig 
heeft Qualcomm vorig jaar de Snapdragon X65 
5G modem gelanceerd, die n53 ondersteund. 
Dit modem komt in de nieuwe iPhone 14. 
Communicatie via satelliet en in het geval van 
nood lijkt mij wel een heel stoere functie en een 
mooie toevoeging.

Er gingen vorig jaar al geruchten dat de iPhone 
ook noodcommunicatie via de Globalstar satel-
lieten zou ondersteunen, maar de iPhone 13 
heeft nog het X60 Qualcomm modem uit 2020. 
Er zijn nu geruchten dat de nieuwe iPhone 14 
deze functie wél zal krijgen. Technisch zou dit 
moeten kunnen. Daarnaast heeft Globalstar 
een geheime deal gesloten met een grote 
nieuwe partij. Mogelijk Apple, die met deze deal 
betere controle krijgt over de dienstverlening. 
Via Globalstar is het namelijk mogelijk om nood 
SMS berichten te sturen, inclusief GPS locatie. 
Dit is misschien wel een fijne functie als er 
geen mobiele netwerkdekking is. In Nederland 
kunnen we ons niet heel veel voorstellen bij dit 
probleem, maar in Amerika is dit echt wel een 

issue. Zelfs in Californië, als je één uur wegrijdt 
uit de grote steden, kom je in natuurgebieden 
zonder enige mobiele dekking. In grote delen 
van Amerika zou de mogelijkheid om een nood 
SMS te kunnen sturen via satelliet als unique 
selling point waarschijnlijk wel heel welkom zijn. 
Lynk en Starlink zijn hier nu ook mee bezig, zie 
het kader over noodcommunicatie.

Private 5G?
Maar satellietfrequenties lijken nu ook op aarde 
te kunnen worden gebruikt: Globalstar heeft 
vorig jaar een nieuwe overeenkomst gesloten 
om hun satellietfrequentie ook voor aard -
gebonden netwerken te gebruiken – in gesloten 
private netwerken. Dit is in januari 2021 bijvoor-
beeld overeengekomen met de haven van 
Seattle. Nokia heeft hen ondersteund bij het 
ontwikkelen van netwerkapparatuur, Qualcomm 
met de chips voor devices. Globalstar probeert 
nu geld te verdienen door zich op de markt van 
private netwerken te begeven en met de 5G band 
n53 geld te verdienen door licenties te verkopen. 
De kans op satellietcommunicatie met de iPhone 
14 lijkt daarmee ineens niet zo heel groot….

Op dit moment is er enorme interesse in 
allerlei vormen van satellietcommunicatie en 
hoe dit 5G toestellen kan verbeteren of als 5G 
netwerk kan dienen. In het volgende artikel 
kijken we verder naar die ontwikkelingen!

Satellietnetwerk
Frequenties 
- Mobiel 
- Satelliet
Frequenties 
- Satelliet 
- Grondstation

Satellietnetwerk
Frequenties 
- Mobiel 
- Satelliet
Frequenties 
- Satelliet 
- Grondstation

Globalstar
24 LEO

1610 – 1621 MHz (UL)
2483 – 2495 MHz (DL)

5091 – 5250 MHz (UL)
6875 – 7055 MHz (DL)

Iridium
66 LEO

1616 
1626 MHz (UL + DL)

19.3-19.7 GHz (DL) 
29.1-29.5 GHz (UL)

Inmarsat
5 GEO

1525 – 1559 MHz (DL)
1626 – 1660 MHz (UL)

3550 – 3676 MHz (DL) 
6.4 GHz (UL)

Thuraya
2 GEO

1525 – 1559 MHz (DL)
1626 – 1660 MHz (UL)

3400 – 3625 MHz (DL)
6425 – 6725 MHz (UL)

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de belangrijkste mobiele spraak netwerken. 

Het is noodzakelijk 
om wereldwijde 
toestemming te 
hebben voor het 
gebruik van een 
frequentie. Daarvoor 
zijn internationale 
afspraken gemaakt 
en een aantal banden 
afgesproken. 

Noodcommunicatie  
via Satelliet 
In Amerika (en op veel plaatsen in de rest van de wereld) is mobiele netwerk dekking helemaal 
niet gegarandeerd. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld een nood SMS te versturen met je GPS 
locatie via satelliet, is dat voor veel mensen misschien wel een uitkomst. Dat communicatie via 
Satelliet een hot topic is, blijkt wel uit een nieuwe aankondiging van T-Mobile en Starlink. Deze 
bedrijven hebben aangekondigd dat het misschien al vanaf volgend jaar mogelijk is  
om spraak en berichten via satelliet te laten lopen. Dit zal gaan via de bestaande 4G/5G 
frequenties van T-Mobile, waarbij Starlink een nieuw type satelliet zal lanceren. Deze Starlink 
V2 satelliet zal ruim 2x zo groot zijn als de oude en een 5 tot 6 meter grote actieve antenne 
hebben. Elon Musk verwacht dat de datasnelheid 2 – 4Mbit/s zal zijn, voldoende voor spraak 
en tekstberichten. Vanwege de enorme snelheid van satellieten en onder andere Doppler 
effecten, werkt dit niet zomaar op een telefoon. Dat dit mogelijk is, is vorig jaar al door Lynk 
(niet te verwarren met Lynk&Co auto’s) gedemonstreerd. Bijna 30 operators hebben al een 
overeenkomst met Lynk. De oplossing van Lynk is gepatenteerd, naar verluid verwachten ze 
nog een telefoontje van Starlink…

Starlink en T-Mobile zijn overigens op zoek naar andere operators om mee te doen, want voor 
communicatie in bestaande 4G/5G frequenties is het wel goed om toestemming te hebben. 
Net als Lynk is het hun ambitie om wereldwijde dekking te realiseren.
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Taste of Taste of

Woord vooraf:
Tussen de datum van het interview en het 
aanleveren aan de redactie van TBM kan 
natuurlijk nog van alles gebeuren. Dat bleek ook 
deze keer. Marthijn belde me later om aan te 
geven dat hij zojuist zijn handtekening had gezet 
onder een overname. En wel door de Europese 
Microsoft-partner Fellowmind. 

Het persbericht meldt:
‘De Europese Microsoft-partner Fellowmind 
neemt het Zwolse Synlogic over. Door die 
acquisitie krijgt Synlogic toegang tot grotere 
Europese klanten en internationale groei-
mogelijkheden. Fellowmind voegt op zijn beurt 
Synlogic-diensten voor cloud-infrastructuur en 
security aan het aanbod toe. 

De overname omvat ook de 25 medewerkers 
van Synlogic. Het gaat om cloud-architecten
en -engineers. Na de overname telt Fellowmind
tweeduizend medewerkers verspreid over 
veertig kantoren in zes Europese landen; 
375 daarvan zijn werkzaam in vier  
Nederlandse steden’

Aangezien Marthijn actief blijft en het interview 
met name bedoeld is om hem als persoon, 
en zijn visie, beter te leren kennen hebben we 
gezamenlijk besloten om het interview groten-
deels ongewijzigd over te nemen.

We hebben afgesproken bij Restaurant de 
Agnietenberg in Zwolle. Een mooie statige zaak 
met een soort van grandeur als je aan komt 

lopen. Marthijn zit al te wachten in het midden 
van de serre. Hij blijkt het restaurant te kennen 
van zijn huwelijk. Dat heeft hij daar gevierd. Ik 
heb vervolgens niet veel meer gevraagd naar 
zijn privé situatie. Kan niet anders dan dat dat 
nog prima in orde is. Eerst maar eens zakelijk 
aan de tand voelen.

Volgens mij zit jij wel ongeveer je hele 
werkzame leven in de I(C )T. Een niet 
originele maar wel voor de hand liggende 
vraag dan…Wat heb jij als belangrijkste 
verandering ervaren in die jaren?
Dat is inderdaad al zo’n lange tijd, dat ik het 
niet bij één verandering kan houden. Wat voor 
mij wel boven alles uitsteekt is de transitie van 
lokaal naar cloud. Misschien ook wel omdat 
we daar ‘ons ding’ van hebben gemaakt. 
Misschien ook wel door die expertise kwamen 
we steeds meer ondernemers tegen die niet 
gewoon ‘inkochten’, maar ook echt geholpen 
wilden worden.
En over dat inkopen gesproken…je merkt 
dat, mede door de ontwikkelingen op het 

gebied van cybercrime, de beslissingen over 
ICT steeds hoger in de organisatie genomen 
worden. En dan bedoel ik echt tot aan 
boardroom niveau.

Dat lijkt me dan wel een complexe inkoop-
structuur voor jullie als leverancier?
Ja, dat vraagt wel een andere benadering. De 
zogenaamde ‘multi-level’ aanpak. Met diverse 
belangen, behoeften en doelstellingen. Maar 
daar moeten we natuurlijk niet over klagen. 
We roepen al jaren dat ICT eigenlijk wel een 
van de belangrijkste levensaders en pijlers 
is van een organisatie. Nu wordt het ook als 
zodanig behandeld met een overeenkomstig 
inkoop/partner proces bij onze relaties. Mission 
completed vooralsnog.

Maar ook de situatie waar een organisatie 
in terecht kan komen na een geslaagde 
aanval op het ICT-netwerk? Speelt dat ook 
een grote rol in dat ‘belang’.
Ja, uiteraard. En daarin hebben we dan eigenlijk 
ook altijd wel slecht nieuws. Cybercrime staat 

echt in de kinderschoenen. Om populair te 
zeggen ‘we ain’t seen nothing yet’. 

Mooie uitdaging voor jullie dan ook? Hoe 
kun je je klant hiertegen beschermen?
Heel eerlijk? 100% bescherming kun je nooit 
bieden. Er gaat vast ergens een verwarde geest 
iets bedenken wat echt (bijna) ondenkbaar 
is. En voor al die andere gevallen is ons 
motto ‘altijd één stap voorblijven’. (Cloud) 
infrastructuur en modern workplace zit in 
onze genen. We zijn dus gewend diep in de 
systemen terecht te komen. Dan kunnen 
we met ons team van 25 ICT addicts zoals 
wij hebben natuurlijk ook alles bedenken 
en proberen. En daar dan vervolgens ook 
het ‘antigif’ op bedenken. Iedere dag weer. 
Sterker nog …iedere seconde weer! We zitten 
inmiddels echt in zo’n fase. Anticiperen en 
handelen…op de seconde.

(En vervolgens stelde ik Marthijn nog wat 
vragen over personeel, uitbreiding en 
expansie…maar die antwoorden waren 
‘diplomatiek’ verwacht ik gezien het woord 
vooraf. Achterhaalt dus.

Terug naar brancheontwikkelingen…
Security is het aandachtspunt voor de 
aankomende jaren?
Ja en nee. Je hebt uiteraard geen ICT- 
omgeving om alleen maar druk te zijn met 
security. Laten we ons vooral ook concentreren 
op mooie, slimme innovaties met enorme 
toegevoegde waarde voor onze relaties. En 
voor wat betreft dat security stuk: verzand 
niet in geneuzel omtrent claims, verantwoor-
delijkheid enzovoort. Het moet natuurlijk wel 
vastgelegd worden. Maar realiseer je dat je 
samen bezig bent om ‘iets’ buiten te houden. 
Daar moet de gezamenlijke focus liggen.

Als je je concentreert op papierwerk in  
plaats van passende bescherming, ga je  
de gevarenzone in.

Je bent al jaren trouw lid van The Taste 
of ICT. Binnenkort met zijn allen naar 
Valencia. Wat heb jij op je bespreekagenda 

staan met de collega-leden?
Het zal je wellicht niet verbazen: personeel! Heel 
eerlijk gezegd ging de groei naar 25 mensen 
best prima. Maar op dit moment doorgroeien 
bleek lastiger. Dat heeft wellicht ook met de 
aantrekkelijkheid van de ICT-branche te maken 
in zijn algemeenheid? Ik weet dat iedereen 
tegen hetzelfde oploopt in zijn eigen organi-
satie, dus ik verwacht daar geen oplossingen. 
Maar een club als de onze zou zich wellicht 
kunnen lenen om de ICT-branche in zijn geheel 
aantrekkelijker te maken? Met een glaasje 
sangria op een zonnig terras lijkt met dat een 
prima onderwerp!

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 
Marthijn van den Heuvel, Directeur Synlogic.

Rex Vermeulen is directeur van  
Mantor Business Partners,  al meer dan 
20 jaar actief in de telecommunicatie 
en ICT-branche. Zij geven advies over 
bedrijfsvoering, marketingcommuni-
catie en organiseren bijeenkomsten en 
platformen ten behoeve van kennis-
overdracht. 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.

3 jaar geleden is Mantor 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 beleid-
smakers uit de branche.  
De exclusiviteit wordt verder verhoogd 
door het beperkt aantal toegestane leden. 

Profiel
47 jaar
Gerecht: Broodje Shoarma met  
veel knoflooksaus en sambal.
Drank: Rode Wijn (Salentein leren 
kennen op The Taste)
Muziek: Happy Hardcore o.a.  
Mental Theo
Vakantie: Italië en anders Griekenland
Vrije tijd: Fietsen en dan met  
name mountainbiken en klussen in  
en om huis.
Inspraak in politiek? Dan vooral gaan 
zorgen voor mensen in armoede.

“Cybercrime staat 
echt in de kinder-
schoenen; ‘we ain’t 
seen nothing yet’”

The Taste of…
Marthijn van den Heuvel
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logie aansluit bij de visie van de organisatie. Ze 
beoordelen of het past binnen de afspraken in 
het zogeheten zorgleefplan en of het bijdraagt 
aan het levensgeluk en werkplezier. Zo zorgen 
we dat de zorgtechnologie ook echt wat 
toevoegt aan het vergroten van de eigen regie, 
het verhogen van de veiligheid en verbeteren 
van de efficiency.”

Filosofie aanpak
“Een goede technologische basis blijft cruciaal 
om die doelen te bereiken“, stelt Sander. 
Daarbij staan merk onafhankelijk denken, waar 
mogelijk inzet van generieke technologie en 
open source software centraal in de aanpak 
van Avics. De zorgtechnologie en dus ook de 
communicatie zijn hierbij samengebracht in het 
eigen Cloud platform Connect&Care. 
Sander: “Bij dit Cloud platform is connectiviteit 
cruciaal, dus daar komt met name 4G private 
LTE om de hoek kijken. Zo biedt de smart-

phone je toegang tot de zorgtechnologie. Dat 
kunnen we flexibel en schaalbaar inzetten. Bij 
een zorginstelling heb je vaak te maken met 
een publiek telecomnetwerk, wifi en private 
LTE. Bij dat laatste kun je de hoogste garantie 
en zekerheid bieden. Daarmee heb je de regie 
over de hele keten van alarmering.” 

“We hebben weleens klanten die een goed 
en voice dekkend WiFi netwerk hebben. 
Die willen dat voorlopig voor alarmering 
benutten. We kunnen ook alle drie de smaken 
ondersteunen. Bijvoorbeeld; we hebben een 
speciale alarmerings app ontwikkeld voor 
generieke Android smartphones. Die smart-
phones zijn primair voor 4G ontwikkeld. 4G 
Private LTE biedt dan de meest betrouwbare 
oplossing voor draadloze connectiviteit. WiFi 
heeft nog wel zeker een functie, voor dagelijks 
gebruik door bewoners, bezoekers en 
medewerkers op kantoor. “

Tevreden klanten
Sander noemt het voorbeeld van een klant die 
al zo’n goed dekkend WiFi-netwerk had. “Voor 
telefonie en alarmering hebben ze vervolgens 
gekozen voor 4G private LTE. Wat ze daarbij 
ook aansprak was dat wij voor stille ontruiming 
een kit hebben ontwikkeld waarmee je zo’n 
ontruiming via je smartphone kunt doen. Dit 
op basis van de NEN 2575 norm. Dat scheelt 
een pager.”

Sander zit niet om boeiende voorbeelden 
verlegen. “Een andere klant zit nog in een 
bestaand pand, en gaat binnenkort nieuw 
bouwen. Die willen niet te veel investeren 
nu en overal bekabeling gaan leggen. Dus 
hebben ze private LTE gekozen voor alle 
communicatie rond de zorg. Met enkele 
zenders heb je een dekkend netwerk. Zo kun 
je zorgcomponenten draadloos verbinden via 

het 4G private LTE netwerk en heb je enkel 
een stroomaansluiting nodig. Via de SIM 
kaarten in de Avics zorgcomponenten kan de 
hele alarmering zo via het interne 4G netwerk 
lopen. In de nieuwbouw willen ze dan wel 
weer kabels gaan trekken met een switch-
poort, voor meer zekerheid. Ze hebben voor 
nu wel de pagers aangehouden voor het stille 
alarm.”

Samenwerking CapX
Als je met Sander over private LTE praat, gaat 
het ook al snel over de samenwerking met 
CapX. “Vanaf de start van CapX hebben we 
samen opgetrokken. Om eerst 2G private 
GSM in de markt te zetten en nu op 4G 
gebaseerd private LTE. In een korte periode, 
voordat Paul van Gasselt CapX overnam, 
hebben we om de continuïteit te waarborgen 
de spullen direct bij de leveranciers ingekocht. 
Na hun doorstart hebben we direct de draad 
weer opgepakt. Zij bieden een totaaloplossing 
met toegevoegde waarde én –kennis op het 
gebied van private LTE. Ze leveren ons een 
totaalpakket aan software en hardware. En ze 
helpen ons met de techniek en de knowhow. 
Op een specifiek en heel belangrijk onderdeel 
van onze oplossing zijn ze een echte specialist 
met een focus.” 

Nieuwste ontwikkelingen
Er wordt in de wandelgangen al veel 
gesproken over 5G private LTE, maar 
voorlopig ziet Sander dat nog niet toegepast 
worden. “We kijken in samenwerking met 
CapX met belangstelling naar ontwikkeling 
van 5G private LTE. Op dit moment is dat 
nog echt in ontwikkeling en niet beschikbaar 
en betaalbaar. Hiernaast zijn er nog niet 
veel smartphones en andere devices voor 
beschikbaar.”

“Je zult met 5G meer bandbreedte en snelheid 
krijgen. Dat is mooi als je meer video gaat 
toepassen”, stelt hij tot slot. “Maar we zeggen 
altijd tegen onze klanten; bedenk eerst vanuit 
je functionaliteit wat je nodig hebt, voordat je 
gaat kijken naar de techniek. Uiteraard, als 
5G betaalbaar en beschikbaar is, zullen we 
zeker overstappen. We houden de ontwikke-
lingen goed in de gaten. We hebben ook nog 
genoeg klanten die heel blij zijn met hun 2G 
private GSM!”

Sander had een lange staat van dienst in de 
telecom voordat hij elf jaar geleden met zijn 
komst naar Avics in aanraking kwam met 
de zorg. Sinds vorig jaar is hij binnen Avics 
verantwoordelijk voor commercie, consultancy 
en marketing. “Onze focus ligt volledig op 
verpleegkundige zorgorganisaties. Daarvoor 
leveren we zorgtechnologie, rond commu-
nicatie, alarmering en sensor technologie”, 
begint hij enthousiast.

Avics met hart voor de zorg
Avics is begonnen als projectorganisatie 
die apparatuur installeerde en een vooral 
technische training gaf. Inmiddels is Avics 

uitgegroeid tot een specialist op het gebied 
van zorgtechnologie en vormt het bedrijf 
een cruciale schakel tussen zorg en techno-
logie. Daarbij heeft Avics één hoofddoel; het 
gemak van personeel en bewoners binnen 
zorginstellingen vergroten. “We willen écht 
bijdragen aan het leefplezier van de bewoners 
én aan het werkplezier van de zorgverleners. 
En tegelijkertijd bijdragen aan een gezonde 
bedrijfsvoering. Dat doen we met behulp van 
technologieën en vooral door het leveren van 
goede dienstverlening.”

“De afdeling R&D speelt daar een belangrijke 
rol in,” vertelt Sander. “Hier ontwikkelen we 

onze technologie en bestaande oplossingen 
verder door. Ook hier ligt de focus primair 
op de bewoners en de medewerkers. Zij 
moeten ermee werken, zij zijn de eigenaar 
van de technologie. Daarom willen we onze 
oplossingen zo gebruiksvriendelijk en intuïtief 
mogelijk maken.”

“Daar zijn we goed in, omdat we dicht bij de 
zorg staan. We leveren de technologie, geven 
nazorg en zijn ook zorginhoudelijk betrokken.” 
Daarmee doelt Sander ook op de vijf 
zorgcoaches die bij Avics werken. Allemaal met 
een achtergrond in de zorg. “Ze spreken de 
taal van onze klanten. Ze kijken hoe de techno-

Zorgspecialist Avics geeft 4G 
private LTE kleur met CapX

Sander van der Velde

4G Private LTE is voor een groot aantal communicatie- en alarmeringsdiensten een uitkomst, 
zeker in de zorg. Wat gebeurt er als je Avics, een specialist in zorgtechnologie en CapX, als 
distributeur gespecialiseerd in 4G LTE, laat samenwerken? Het positieve resultaat is binnen 
een groeiend aantal zorginstellingen te zien. Samen met manager Sales & Consultancy 
Sander van der Velde van Avics zoomen we in op dit specialisme.

“We leveren de 
technologie, geven 
nazorg en zijn ook 
zorginhoudelijk 
betrokken”
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te luisteren. Daarnaast is het stroomgebruik 
fors lager dan een radio straalzender en is 
geen vergunning nodig. Bij de Ronja oplossing 
werd meestal rood licht toegepast, maar veel 
moderne oplossingen maken gebruik van een 
infrarood laser. De lichtintensiteit voldoet altijd 
aan de strengste veiligheidseisen van laser 
Klasse 1 of 1M, waarbij er geen schade kan 
optreden aan de ogen van mensen of dieren. 
In moderne systemen wordt het vermogen 
ook altijd direct teruggeschroefd als er een 
onderbreking is. Daarbij is optische communi-
catie niet afhankelijk van interferentie, wat bij 
radioverbindingen wel kan voorkomen.
Free Space Optics kan wel beïnvloed worden 
door het weer: bij regen, mist, sneeuw, 
smog of een zandstorm neemt de perfor-
mance duidelijk af. In moderne systemen 
wordt de codering aangepast, waardoor 
de datasnelheid fors minder wordt maar de 
verbinding meestal blijft werken. De beschik-
baarheid is, net als bij radio straalzenders, 
afhankelijk van de regenintensiteit. Een 

performance van 99,9% is meestal realistisch, 
de rest is afhankelijk van de lokale weersom-
standigheden. Telecom wil meestal 99,999% 
(ook wel bekend als 5 negens) hebben. Dat is 
wel moeilijk, maar FSO is uitstekend geschikt 
in een redundante configuratie in combinatie 
met bijvoorbeeld een glasvezel verbinding. 
De beschikbaarheid van glasvezel is mede 
door graafrisico’s vaak ook maar 99,9%. 
Een verstoring van de glasvezel zal zelden 
tegelijk voorkomen met een verstoring van de 
optische communicatie, zodat de performance 
van een link wel in de buurt van 99,999% kan 
komen.

In de afgelopen 20 jaar hebben veel bedrijven 
geprobeerd om de technologie verder te 
ontwikkelen, voor hogere datasnelheden en 
langere afstanden. De meesten zijn ondanks 
grote investeringen niet succesvol geweest. In 
dit artikel wil ik een paar bedrijven benoemen 
die nu een rol spelen, namelijk CableFree, 
Google en Transcelestial. Daarna kijken we 
naar Aircision.

CableFree
CableFree is een interessante firma uit 

Engeland. Zij leveren al enkele tientallen jaren 
allerlei radioproducten, waaronder nu private 
4G en 5G netwerken. Daarnaast hebben zij 
ook WiFi en straalzenders in hun portfolio. 
Sinds ruim 20 jaar verkopen ze ook een 
oplossing voor optische communicatie, die 
in de huidige versie 1 Gbit/s ethernet over 
ongeveer 2 kilometer kan transporteren. Voor 
heel wat bedrijven een ideale manier om 
een verbinding te realiseren als graven voor 
glasvezel of radioverbinding niet eenvoudig is. 

Google
Google is met de technologie aan de slag 
gegaan voor Project Loon, het project om met 
ballonnen internet te gaan bieden overal waar 
dit nog niet beschikbaar is. Toen dat project 
stopte, is de Free Space Optical Communi-
cation (FSOC) technologie vervolgens gebruikt 
om in India en Afrika op bepaalde plaatsen 
(zoals een brede rivier oversteken) dataver-
bindingen te realiseren. Met dit Project Taara 
heeft men 20 Gbit/s over een afstand van 
enkele kilometers gehaald. Bij deze afstanden 
en datasnelheden is het noodzakelijk om de 
verbinding actief te sturen met spiegels, om te 
compenseren voor allerlei externe invloeden. 

Bij de bouw van mobiele netwerken is het 
belangrijk om voldoende datatransmissie te 
hebben naar de zendmasten. Meer dan 90% 
van de mobiele keten bestaat tegenwoordig 
uit vaste verbindingen en veel glasvezels. De 
koppeling naar het volgende opstelpunt is niet 
altijd even eenvoudig. Nederland is een land 
met heel veel glasvezel, maar de verbinding 
is in de landen om ons heen vaker een grote 
uitdaging. Er zijn veel gebieden in bijvoorbeeld 
België, Frankrijk en Duitsland (en heel veel 
andere landen) waar de koppeling van een 
zendmast een grote uitdaging is. Vooral als er 
rotsgrond is, is het overbruggen van enkele 
kilometers door glasvezel te graven een project 
met hoge kosten.

Straalzenders
De traditionele oplossing voor moeilijke verbin-
dingen met zendmasten zijn straalzenders: 
radioverbindingen die met een gerichte bundel 
een behoorlijke afstand overbruggen. In de tijd 
van de bouw van 2G GSM netwerken werden 
straalzenders veel toegepast om de verbin-
dingen te realiseren, vooral als je haast had 
met de bouw van het netwerk. Het opleveren 
van een glasvezelverbinding kan o.a. door 
vergunningen zomaar 12 weken duren. De 
datasnelheid was bij 2G meestal 2 Mbit/s per 
link. Ondertussen zijn veel straalverbindingen al 
op 1 Gbit/s gebracht en wordt voor 5G steeds 
meer 10 Gbit/s gerealiseerd. Daarbij is het 
sterk afhankelijk van welke frequentie gebruik 
wordt gemaakt: in de lage banden (4 - 11 GHz) 
kunnen grote afstanden worden overbrugd, tot 
zelfs meer dan 100 km. Voor de hoge banden, 
die meestal moeten worden gebruikt voor hoge 
snelheden, zijn de afstanden veel lager. Een 
beetje afhankelijk van de regenintensiteit (ja, 

echt waar) zijn enkele kilometers betrouwbaar 
te realiseren. De apparatuur die daarvoor nodig 
is, beslaat soms een hele 19” kast en is niet 
goedkoop. En voor bijna alle verbindingen zijn 
licenties nodig, wat soms beperkend kan zijn.

Optische communicatie
Een alternatieve vorm van communiceren, 
is door lichtbundels te gebruiken. Dat is niet 
nieuw, want dat is door Alexander Graham 
Bell al uitgevonden in het jaar 1880, 5 jaar 
na de uitvinding van de telefoon. Mede de 
komst van laserlicht werd in de vorige eeuw 
redelijk makkelijk enkele honderden meters tot 
enkele kilometers overbrugd. Vanaf 2001 is in 
Tsjechië door Ronja een open source zelfbouw 
oplossing publiek beschikbaar gemaakt, die 
10 Mbit/s over een afstand van 1,4 km kan 

transporteren. De onderdelen hiervoor waren 
minder dan € 100 per apparaat, met een 
bouwtijd van ongeveer 70 uur. In de begintijd 
van internetverbindingen zijn er veel linken 
gebouwd, waarbij naast een paar ethernet 
interfaces, wat standaard elektronica en een 
felle Philips LED werd gebruikt. Klinkt als een 
leuk hobby project! Als omhulsel wordt bijvoor-
beeld een kast van een bewakingscamera 
gebruikt, maar een rioolbuis kan ook prima 
voldoen (zie afbeelding). De zender en de 
ontvanger hebben een eigen behuizing, waarbij 
de schuine voorkant tegen direct zonlicht 
beschermt.

Voordelen en nadelen
Het grote voordeel van optische communicatie 
is dat het snel is te bouwen en bijna niet is af 

Een interessante ontwikkeling is datacommunicatie via licht. Op korte afstand werkt LiFi, 
door ledlampen heel snel te laten knipperen. Op langere afstand (kilometers) zijn diverse 
partijen, waaronder Google, bezig om Free Space Optics (FSO) verder te ontwikkelen. In 
Nederland is Aircision, een nieuw bedrijf, met een veelbelovende ontwikkeling gestart. 
Grote (operator) klanten staan in de rij. 

Optische communicatie - 
beter dan radio verbindingen?

Aircision

Over de auteur
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. 

Starlink – Inter 
Satelliet Linken 
Optische communicatie wordt ook 
gebruikt door Starlink, voor onderlinge 
communicatie tussen de duizenden satel-
lieten. In de ruimte is er niet veel last van 
regen, stof of mist, waardoor afstanden 
van meer dan 1.000 km probleemloos 
kunnen worden overbrugd. Elke Starlink 
satelliet heeft 4 optische linken aan boord, 
waarmee naar verluid 2,5 Gbit/s mogelijk 
is. Uiteindelijk moet hiermee 10 Gbit/s 
worden gehaald. De keuze voor optische 
communicatie is hier gemaakt vanwege 
het veel lager stroomverbruik, de veel 
compactere antenne en een kleinere kans 
op verstoring. Daarnaast zijn de verbin-
dingen bijna niet af te luisteren, wat ook 
een voordeel is.
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Redactie Aircision

Transcelestial
De firma 
Transcelestial 

uit Singapore bestaat sinds 2016. Zij hebben 
met de Centrauri een product op de markt 
gebracht, die 10 Gbit/s over 3 kilometer kan 
transporteren. Het product heeft een moderne 
en compacte behuizing. Op dit moment 
hebben zij een project in de Filipijnen en meer 
dan 40 mensen in dienst (volgens LinkedIn). 
Er zijn diverse grote operators geïnteresseerd 
in hun oplossing, met name om internet in 
afgelegen gebieden te realiseren. In Europa 
zijn ze volgens mij nog niet echt aanwezig.

Aircision
Als laatste kijken we naar Aircision, een 
startup uit Nederland. Aircision is ontstaan 
nadat optische specialisten, experts in 
fijnmechanica en software specialisten zijn 
gaan samenwerken. Dit is gebeurd op de 
High Tech Campus in Eindhoven. Dankzij 
gespecialiseerde bedrijven in de omgeving 
en de ondersteuning aan startups vanuit 
HighTechXL, werd een slim idee ontwikkeld 
tot een werkend prototype. TNO is als partner 
betrokken en zorgt mede voor testlocaties en 
onafhankelijke metingen. Aircision geeft zelf 
aan dat zij alleen kunnen bestaan dankzij het 
bestaande ecosysteem en de kennis die voor 
en door bedrijven als ASML, NXP en Philips is 
ontwikkeld. Aircision is een kleine startup met 
een internationale groep medewerkers.
Het is de ambitie van Aircision om op korte 
termijn 10 Gbit/s over 10 km via optische 
verbindingen te realiseren. Er is al getest over 
een afstand van meer dan 6 km, waarmee 
ze al een stap verder zijn dan veel andere 

partijen. Een grote truc van Aircision, is 
dat er geen bewerking van het optische 
signaal plaatsvindt. Eigenlijk wordt een 
normale optische module, waarin ook 
een laser zit, gebruikt. Deze SFP (Small 

Form-factor Pluggable) module wordt 
in de ICT-wereld overal gebruikt om 
glasvezels te belichten. Aircision zorgt 
ervoor dat de bundel heel smal blijft en 

gebruikt een paar bewegende spiegels om 
te compenseren voor invloeden van buitenaf. 
Dit gebeurt tot zelfs 1.000 keer per seconde. 
Het bijsturen van de spiegels is een belangrijke 
nieuwe ontwikkeling, waarbij ook gekeken 
wordt naar de toepassing van Artificial Intelli-
gence. De Aircision verbinding kan meten wat 
voor een verstoring zorgt: dat kan bijvoor-
beeld trilling in het gebouw zijn, of een zwaar 
voertuig wat voorbij komt, maar ook regen en 
andere weersinvloeden. Daarnaast wordt ook 
dag en nacht door het systeem herkend.

Uitdagingen
Het was erg gaaf om deze startup van dichtbij 
mee te maken in het kader van dit artikel. 
Er gebeuren daar mooie dingen. De grote 
uitdaging voor Aircision is om de volgende 
stap te maken. De eerste stappen hebben ze 
genomen, namelijk een werkend prototype en 
een eerste product (zie afbeelding). 

Nu neemt men de componenten onder 
de loep, zodat de kosten zo laag mogelijk 
worden. Men kijkt bijvoorbeeld naar de 
spiegels die nu worden gebruikt: stel dat ze 
kleiner kunnen of net een wat minder perfect 
oppervlakte hebben, dan scheelt dat in 
de kostprijs. Men heeft ook de ambitie om 
het formaat verder te verkleinen. Met een 
leverancier van SFP's is ook een samen-
werking, om te kijken hoe hun lasers kunnen 
worden gebruikt. Daarna komt de volgende 
uitdaging: hoe kun je er ook honderden of 
duizenden per jaar produceren. Want de 
potentiële klanten van Aircision willen wel een 
leverancier die grote aantallen betrouwbaar 
kan leveren. De startup moet dus ook nog een 
scale-up worden en een betrouwbare produc-
tiepartij. En ondertussen is de startup druk 
bezig om de reputatie verder op te bouwen en 
de juiste leveranciers te vinden. De komende 
jaren heeft het team voldoende uitdagingen. 
We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen, 
want een oplossing die slimmer, sneller, 
goedkoper en een lager energiegebruik heeft 
is altijd welkom!

Samen versnellen

Sluit je aan en blijf op koers!

Met Youfone zakelijk

Je bent klanteigenaar

Je eebt geen omzetverpliceting

Je kunt snel en eenvoudig je klanten beeeren met i login

Je krijgt snelle en persoonlijke service

Zin gekregen om samen te versnellen?

Kijk op youfone.nl/zakelijk/partners voor alle voordelen óf sluit je direct bij ons aan.
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“Ik denk dat wij het meeste contact hebben 
met onze partners. We zijn ook echt het 
uithangbord van Pocos. De spin in het web 
die de partners ontzorgt”, geeft Bibi het belang 
weer van de interne supportafdelingen waar zij 
en Anne leiding aan geven. Anne vult aan: ”Als 
er wat is of als je iets wilt bestellen, spreek je 
Bibi’s of mijn team als eerste.”

Oplossingsgericht
Het motto van hun teams is altijd; kan niet 
bestaat niet. Bibi; “We zeggen zelden nee. We 
willen onze partners echt helpen. Als dat wat 
ze willen niet in het portfolio of proces zit, gaan 
we verder kijken wat de partner nou echt wil en 
of dat niet op een andere manier opgelost kan 
worden.”

Anne: “Inderdaad, en dan kijken we vaak verder 
dan onze eigen discipline. Van de week belde 
een partner mij over een Xelion centrale die 
hij niet bij ons afnam, maar bij zijn leverancier 
kwam hij niet verder. Wij hebben veel ervaring 
met Xelion en hij is partner bij ons, dus mijn 
collega heeft hem gewoon geholpen. Het 
helpt ook dat allebei de teams van een hoog 
kennisniveau zijn, waardoor we bijna alles direct 
kunnen oplossen.”

Bibi noemt een voorbeeld vanuit haar team, 
over onverwachte problemen bij de aanleg van 
glasvezel, waarbij onvoorziene meerkosten 
kwamen voor de partner. “We hebben wel 
eens gehad dat het een bedrag betrof wat 
een partner niet zo had liggen. Dan kijken 
we mee of die kosten te verdelen zijn over 

meerdere jaren in het contract of dat we het in 
het maandbedrag kunnen meenemen. Onze 
partners moeten weten dat we er voor ze zijn 
als ze ergens niet uitkomen.”

Snel schakelen
Persoonlijk contact met de partners is en blijft 
cruciaal, stelt Bibi. “Ik denk dat veel bedrijven 
het liefst álles willen automatiseren, want waar 
mensen werken worden fouten gemaakt. Maar 
het is juist belangrijk dat op het moment van 
bestellen, dat een partner dan bij ons terecht 
kan met zijn vragen. Bijvoorbeeld als een 
geautomatiseerd systeem een levering afwijst.” 
“Transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid zijn 
key”, vult Anne aan. “Als een order niet lukt, ga 
je op zoek. Natuurlijk zijn er weleens zaken die 

Pocos

Een succesvolle samen-
werking in de telecom is niet 
alleen gebaseerd op goede 
technologie, maar misschien 
nog wel meer op de mensen 
achter de schermen. De 
medewerkers bij je leverancier 
die altijd klaar staan als je 
vragen hebt of tegen een 
probleem aan loopt. Dat beseft 
leverancier van hoogwaardige 
connectiviteitsdiensten Pocos 
maar al te goed. Op de 
volgende pagina´s stellen we 
twee toppers voor, die voort-
durend bezig zijn om de snel 
groeiende groep partners 
van Pocos te ontzorgen: 
Teamleader Technical Support 
Anne Kusters en Teamleader 
Delivery Bibi van der Klauw.

Pocos 
support: 
Alles voor de partner

“Als een order niet 
lukt, ga je op zoek. 
Alleen op basis van 
onderbouwing of 
onderzoek zullen we 
nee zeggen.”

Anne Kusters; Teamleader Technical Support
Samen met haar teamleden Taylor Ekunkan en Maikel van Noort handelt Anne de zogeheten 
tweedelijns supportvragen af. “Onze partners doen eerstelijns troubleshooting bij klanten en als 
ze er niet uitkomen, komen ze bij ons terecht. Het kan daarbij gaan om incidenten, maar ook 
over algemene technische vragen over de telefonie omgeving, de verbinding/ access, cloud 
en nu ook ons nieuwe datacenter. Dat gaat dan meestal om storingen bij leveranciers, omdat 
Pocos always on hanteert en er dus nagenoeg geen storingen binnen het Pocos netwerk zijn. 
Daar waar nodig escaleren wij naar derdelijns support in de vorm van ons NOC-team. (Network 
Operations Center).”

Anne is sinds anderhalf jaar Teamleader Technical Support. “Als meewerkend frontvrouw 
werk ik ook actief mee in het team. Als er een nieuw project wordt opgestart zijn we daarbij 
betrokken, we overleggen met partnermanagers over partners die extra aandacht nodig hebben 
en controleren of alle technisch operationele zaken goed lopen.“
Anne werkte hiervoor vier jaar bij RoutIt en daarvoor bij UPC/Ziggo.

Anne Kusters
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Pocos

niet kunnen, maar alleen op basis van onder-
bouwing of onderzoek zullen we nee zeggen.”

Om partners optimaal te ondersteunen, is de 
communicatie tussen de interne afdelingen 
essentieel, benadrukt Anne: “Het schakelen 
tussen afdelingen, snel iets regelen, even naar 
elkaar toelopen, geen tickets, geen bureau-
cratie. Daarmee is de partner ook sneller 
geholpen.”

Voordeel is ook dat een nieuwe klant al direct in 
contact komt met de teams. Dat scheelt tijdens 
de samenwerking veel tijd. Niet onbelangrijk, 
aangezien Pocos de afgelopen twee jaar maar 
liefst 200 nieuwe partners aansloot. Bibi: “Het 
hele onboarding proces is geoptimaliseerd. 
Verder vragen we wie onze contactpersoon 
wordt en die benaderen we direct. Dan heb  
je elkaar al gesproken en kun je meteen 
on  duidelijkheden en onzekerheden wegnemen 
bij een nieuwe partner.”

Meedenken
Maar achter de schermen gaan deze twee 
teams nog veel verder dan het zo optimaal 
mogelijk ondersteunen van de partners. Bibi: 
“Aan de ene kant proberen we ze te helpen, 
aan de andere kant zijn we voortdurend bezig 
om onze organisatie te verbeteren. Als we zien 
dat partners vaker tegen hetzelfde aanlopen of 

als we zien dat bepaalde zaken verder 
geautomatiseerd kunnen worden, geven we 
dat intern aan.”

Anne vult aan: “Zo houden we alle projecten 
bij die niet in een keer goed zijn opgeleverd. 
Dan gaan we kijken waar dat aan lag. En als 
het probleem bij een leverancier ligt, vragen 
we ons af of er zaken zijn waar wij invloed op 
kunnen uitoefenen. Of waarbij we partners 
beter kunnen informeren, waardoor het wel 
in één keer goed gaat. Daardoor hebben 
we al verschillende verbeteringen kunnen 
doorvoeren.”

Zo is ook de aanpak rond opleveringen 
verbeterd, vertelt Bibi. “We stelden eerder een 
alert in op de dag na oplevering om te checken 
of alles goed was gegaan. Nu doen we dat 
één maand en nog eens twee weken voor 
oplevering. Dan vragen we de leverancier of 
alles op schema ligt. We informeren de partner 
ook telkens, die weet dan ook dat we er 
bovenop zitten en dat we er alles aan doen 
om de oplevering te bewaken. Uiteindelijk 
wordt iedereen daar beter van, en daar doen 
we het voor.”

Bibi van der Klauw; Teamleader Delivery
Samen met haar team, dat verder bestaat uit Diego Manders en Martijn Klijmij, is Bibi 
verantwoordelijk voor het begeleiden van orders en wijzigingen van bestellingen van de 
partners in het partnerportal Pulse en voor orders voor leveranciers die niet via de geauto-
matiseerde portal kunnen worden besteld. Haar team adviseert partners ook over de 
verschillende internetverbindingen en geeft nieuwe partners een uitgebreide begeleiding om 
de partnerportal onder de knie te krijgen.

“Verder ben ik voornamelijk bezig met het optimaliseren van interne processen, of met het 
begeleiden van een nieuwe dienst in het portfolio, of wanneer een samenwerking met een 
nieuwe leverancier wordt opgestart.” Bibi is sinds een jaar Teamleader Delivery. Hiervoor 
werkte ze een jaar bij Destiny en daarvoor al 5 jaar bij Pocos. 

Bibi van der Klauw

“Als we zien dat 
partners vaker tegen 
hetzelfde aanlopen 
of als we zien dat 
bepaalde zaken verder 
geautomatiseerd 
kunnen worden, geven 
we dat intern aan.”

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

Samen sta  
je sterker.

19.172 Adv TN Detailhandel A4.indd   1 18-09-19   11:47
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met BusinessCom voor ons zo belangrijk. 
BusinessCom is geen dozenschuiver, maar 
biedt kennis en oplossingen. Daar zit de 
toegevoegde waarde.”

Krachtig Cloud platform
Vervolgens geven My-Connect specialisten 
Roy Bramer en Maikel Monden uitleg over 
My-Connect Telepo. Ze vertellen dat de 
integratie na de overname door Dstny in een 
stroomversnelling is gekomen. “We zijn hard 
op weg om het grootste UCaaS platform van 
Europa te worden. We zijn met My-Connect 
in 2016 gestart als service provider en bieden 
ook SIP trunking en verbindingen. Sinds 2018 
ook in België. 
Telepo biedt hosted telefonie diensten die 
provider en device onafhankelijk zijn. Het 
is user centric; de gebruiker bepaalt waar, 
wanneer en hoe hij bereikbaar wil zijn. 
Daardoor kun je routeren op heel veel zaken, 
tijd, datum, bellend nummer, beschikbaarheid 
etc. Natuurlijk zitten er een aantal standaard 
functies in, zoals call recording, free seating, 
tot 8 aansluitingen gelijktijdig gesprek, VaMo 
functionaliteit, supervisor functionaliteit, 
exchange integratie en met de overname 
door Dstny van Meridix is er een hele heldere 
analytics tools bijgekomen. My-Connect 
Telepo is ook te koppelen aan MS Teams met 

Call2Teams en integratie is mogelijk met meer 
dan 100 CRM applicaties.”

Shér Hendrix gaat vervolgens dieper in op 
het volledige My-Connect portfolio, want 
My-Connect is de paraplu waar alle cloud 
oplossingen van BusinessCom in zijn onder-
gebracht. Telepo, Nexxt, UNIVERGE BLUE, 
en Rainbow zijn vier telefonie / UC Cloud 
platformen met elk hun eigen positie, waarmee 
de partners van BusinessCom voor elke 
communicatie een oplossing kan aanbieden. 
Met My-Connect Mobile wordt een mobiele 
oplossing aangeboden die gebruik maakt 
van de best geteste mobiele netwerken in 
Nederland en provider onafhankelijk data 
delen mogelijk maakt. Daarnaast biedt 
BusinessCom via My-Connect SIP trunks, 
Firewall as a Service (My-Connect Firewall), 
Networking as a Service (My-Connect Cirrus) 
en Connectivity met de operators en glas-
vezelaanbieders. 

Succesvol
Na de openingssessie was het tijd voor de 
lunch en een bezoek aan de 21 stands. Hier 
stonden de vendoren die het event mede 
mogelijk hebben gemaakt. Allereerst de hoofd-
sponsors Mitel, Jabra, Unify, TP-Link, Yealink, 
Gigaset, My-Connect en de vendoren Alcatel-

Lucent Enterprise, Barracuda, ClearVox, NEC, 
Extreme Networks, Ascom, i-PRO, PortaDial , 
LANCOM Systems, Pridis, NETGEAR, Fasttel, 
DrayTek en Spectralink.

’s Middags gaven 6 vendoren presentaties 
op het podium. Aan het eind van de middag 
verzamelden alle bezoekers zich nogmaals 
in de grote zaal, voor de bekendmaking 
van de 4 My-Connect Award winnaars. Zo 
won Telecom Service Groep de Award voor 
Best Vertical Approach, kreeg Telecomlijn de 
Award voor Best Upcoming Reseller,  Féju 
ICT Groep voor Best Project en TC connect 
als Best Reseller. Sluitstuk was verder een bij 
momenten hilarisch optreden van Victor Mids 
van het programma Mindf*ck. Die onder meer 
verschillende branchegenoten naar voren liet 
komen om ze voor even in verwarring achter 
te laten. Na afloop was er nog een gezellige 
Brabantse borrel op zijn BusinessComs, 
gemoedelijk dus.
BusinessCom en haar partners kunnen 
terugkijken op een geslaagd event, waarmee 
duidelijk is dat de distributeur uit Veghel hard 
groeit én zijn strategie op orde heeft.

Dagvoorzitter Eva Brouwer opende het event 
met een vraaggesprek met directeur Pieter van 
Eldonk. Hij kon trots vertellen dat er vandaag 
meer bezoekers waren dan tijdens het laatste 
Event in 2018 in het Evoluon. Volgens hem 
lag het geheim van BusinessCom daarin, dat 
“wij ons altijd afvragen hoe we zelf behandeld 
zouden willen worden als we aan de andere 
kant van de tafel zouden zitten.”
Als Eva hem vraagt om wat hoogtepunten te 
noemen uit 20 jaar BusinessCom, dan denkt 
hij direct aan de overname, eind 2014, van 
distributeur Televersal. “Wij hadden tot dat 
moment maar een paar merken, door de 
overname waren dat er ineens 25. Plus we 
hadden vier keer zoveel mensen. We zijn ook 
direct met hun systeem gaan werken, dat 
sloot veel meer aan bij waar we heen wilden; 
Een one stop shop met uitgebreide logis-
tieke diensten, waaronder white label drop 
shipment. Sinds maart 2017 geldt: tot tien uur 
‘s avonds besteld, de volgende dag in huis en 

sinds eind 2017 zijn we ook zaterdag tot 5 uur 
open.”
Een ander hoogtepunt is de keuze voor een 
eigen Cloud omgeving, in 2016, met inmiddels 
vier datacenters. Een belangrijke strategische 
keuze die BusinessCom naast distributeur 
ook op de kaart zette als operator, waardoor 
partners bij BusinessCom terecht kunnen voor 
elk soort telefooncentrale, als PBX, cloudop-
lossing of hybride en alle bijhorende verbin-
dingen. Pieter verwacht nog wel diensten toe 
te voegen op het gebied van data, WiFi en 
security. Een ander hoogtepunt is de laatste 
overname in 2020 van collega distributeur 
Futura ICT waardoor het portfolio verder 
versterkt is met data en security oplossingen.  

Overname Telepo
Na Pieter betrad CEO Daan de Wever van 
Dstny het podium. Hij gaf tekst en uitleg over 
de overname van Telepo, waar BusinessCom 
met haar My-Connect platform ook intensief 

mee samenwerkt. Daan: “De komende jaren 
ligt de grootste uitdaging bij het MKB, door de 
complexiteit in het aanbod van tools en oplos-
singen. Daar loopt het vaak vast. Waar kun je 
als partner en leverancier waarde toevoegen, 
dat is dan de vraag.”
Wij hebben onszelf een paar jaar geleden de 
vraag gesteld, wie willen we zijn? We zagen 
ook dat het niet snel genoeg ging. We zagen 
de kracht van Telepo en konden het vorig jaar 
overnemen. Direct daarop zijn we verder gaan 
bouwen. Hebben investeringen gedaan in 
Meridix, voor analytics, Quinifi, voor Microsoft 
Teams integratie en Tactful, voor conversational 
AI. De ambitie van Dstny is om alle technologie 
die via overnames verkregen is te bundelen en 
dat op heel makkelijke manier beschikbaar te 
maken in het MKB segment. Daar is veel van 
die technologie nog niet beschikbaar.
De technologie gaat snel, maar voor 
adoptie is het kanaal cruciaal. Die bepalen 
het tempo. Daarom is de samenwerking 

Eindelijk weer een BusinessCom 
Partner Event. En hoe!
Na vier jaar was er deze week weer een volwaardig BusinessCom Partner Event. En er 
was een extra reden voor een feestje; het 20-jarig bestaan van BusinessCom. Zo’n 350 
bezoekers waren afgelopen dinsdag naar CHV Noordkade in Veghel gekomen. Ze konden 
daar kennismaken met een uitgebreid programma, waaronder keynotes van BusinessCom 
directeur Pieter van Eldonk en de CEO van Dstny, Daan de Wever, presentaties van zeven 
vendoren en een memorabele afsluiting van Victor Mids van het programma Mindf*ck. 
Daarnaast waren er 21 stands te bezoeken op de beursvloer en was er de spanning over wie 
de 4 My-Connect Awards zouden krijgen.
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Productnieuws

Live videoverificatie 
mogelijk dankzij samen-
werking Onfido met 
WebID
Provider van identiteitsverificatie en authenticatie Onfido gaat exclusief 
samenwerken met WebID, een pionier en leider op het gebied 
van online identificatie en digitale ondertekeningsprocessen in de 
DACH-regio. Onfido en WebID bieden een nieuwe benadering van 
identiteitsverificatie om banken, financiële instellingen en andere  
organisaties te laten voldoen aan de BaFin-regelgeving, waardoor 
klantonboarding compliant, veilig en gebruiksvriendelijk wordt.  
WebID en Onfido gaan samenwerken om live videoverificatie mogelijk 
te maken voor klanten van Onfido via Onfido's API. Voor klanten wordt 
het beheer en de sourcing van meerdere leveranciers van identiteits-
verificatie minder complex gemaakt, zodat ze kunnen voldoen aan 
de lokale compliance-verplichtingen en in staat zijn frauderisico's te 
beperken in een steeds grotere internationale markt.

Jabra en Lenovo breiden 
samenwerking uit met 
compleet vergaderruimte-
systeem
Jabra en Lenovo breiden hun samenwerking uit om een   naadloos, 
gebruiksvriendelijk vergaderruimtesysteem aan te bieden dat is geoptima-
liseerd voor gebruik met Microsoft Teams Rooms: het Jabra PanaCast 50 
Room System. De speciaal gebouwde, modulaire ruimtekit biedt bedrijven 
die hun vergaderruimtetechnologie willen upgraden voor de hybride 
werkomgeving, verbeterde zakelijke productiviteit en samenwerkingsmo-
gelijkheden. Het plug-and-play full room-systeem is een primeur van Jabra 
en is gecertificeerd voor en vooraf geladen met Teams Rooms-software. 
Het systeem bevat de Jabra PanaCast 50 en Lenovo ThinkSmart Core Kit. 
De PanaCast 50 biedt innovatieve 180-graden panoramische-4K-video en 
werkt naadloos samen met de lay-out op de eerste rij van Microsoft Teams 
Rooms om hybride vergaderingen inclusiever en boeiender te maken. 

OPPO slaat handen 
ineen met Ericsson en 
Qualcomm om 5G-
slicing te versnellen
OPPO heeft in samenwerking met Ericsson en Qualcomm Technologies 
een pre-commerciële 5G-bedrijfsnetwerk slicing-oplossing met succes 
getest. Het is een  stap in het realiseren van praktische 5G-bedrijfsnetwerk 
slicing implementatie en is ontworpen om implementeerbaar te zijn door 
netwerk operators wereldwijd. De drie bedrijven demonstreerden onlangs 
de pre-commerciële 5G-bedrijfsnetwerk slicing-oplossing in OPPO's 5G 
Communications Lab. Tijdens deze eerste demonstratie van de oplossing 
werkte OPPO nauw samen met Ericsson en Qualcomm Technologies 

om een verbinding te realiseren tussen het kernnetwerk, het draadloze 
netwerk en de chipmodule. Boeiende, virtuele ervaringen die netwerken in 
levende lijve nabootsen. 

PressIT presentatiesysteem 
van Panasonic krijgt  
2 nieuwe functies

Panasonic PressIT, het draadloze 
presentatiesysteem, is uitgebreid met 
twee nieuwe functies waarmee zakelijke 
gebruikers snel visuele content kunnen 
delen. Dankzij Wireless Display kunnen 
Windows-gebruikers rechtstreeks vanaf 
hun apparaat content delen via sneltoetsen 
zonder dat ze een zender hoeven aan te 
sluiten. En Multicast stelt alle deelnemers 
aan grote vergaderingen en evenementen in 
staat om informatie op meerdere schermen 
tegelijk te delen. 

Zoom lanceert Workspace 
Reservation voor 
hybride kantoren
Zoom Video Communications lanceert Workspace Reservation. 
Hiermee kunnen hybride teams kantoorwerkplekken reserveren, zien 
welke collega’s op kantoor werken en aanbevelingen ontvangen voor 
de beste werkplek om te reserveren. Workspace Reservation is vanaf 
eind juli beschikbaar. Wereldwijd omarmen organisaties en werknemers 
hybride werk. Volgens een recente Zoom-enquête in samenwerking 
met de Momentive geeft inmiddels 55% van de werknemers op afstand 
de voorkeur aan een hybride werkmodel, waarin ze zowel thuis als op 
kantoor werken. Dit betekent ook dat het perspectief op ‘het kantoor’ 
verandert, en dat organisaties kantoren en werkplekken zullen moeten 
uitrusten met flexibele oplossingen die hybride teams ondersteunen en 
de ‘afstand’ tussen kantoor en externe werkplek verkleinen. Workspace 
Reservation is hier een onderdeel van. Deze nieuwste toevoeging aan het 
platform geeft teams de mogelijkheid om vooraf kantoorwerkplekken te 
reserveren, te zien wie er nog meer van plan is om te komen en aanbe-
velingen te krijgen over waar ze kun zitten. Dit laatste is bijvoorbeeld 
gebaseerd op hun ingestelde voorkeuren of op basis van andere collega’s 

met wie ze veel samenwerken. Persoonlijke instellingen worden daarna 
toegepast op de gereserveerde werkplek. Sommige van de bètaklanten 
gebruiken Workspace Reservation daarnaast om vooraf een parkeer-
plaats te reserveren. 

Samenwerking Copaco met Fellowes Brand 
IT- en Telecom distributeurCopaco gaat het assortiment voeren van Fellowes Brands, fabrikant van innovatieve, ergonomische en technologische 
oplossingen voor de werkplek, op kantoor, thuis en onderweg.” Voor Copaco, dat zich met name richt op IT-resellers biedt het assortiment van 
Fellowes resesellers l mogelijkheden op aanvullende verkoop bij de werkplek. Naast papiervernietigers en ergonomische accessoires, biedt Fellowes 
met de zit-sta-oplossing, voor zowel thuis als op kantoor, een uniek product aan in de markt. Deze samenwerking tussen Copaco en Fellowes biedt 
dan ook veel nieuwe kansen en mogelijkheden,” aldus Marc Maas, manager business development bij Copaco. 

Meer power: de nieuwe Snom PA1+ 
Nieuwe hardware-architectuur en krachtigere componenten maken van de nieuwe Snom PA1+ een 
allrounder in spraakcommunicatie-oplossingen voor SIP-specialisten. Door een paar jaar geleden 
de PA1 aan zijn productportfolio toe te voegen, beschikte Snom  over een  succesvol audiosysteem 
met multicast-functie. De PA1 onderscheidde zich al snel als omroep- en audioweergavesysteem 
voor hele kantoorverdiepingen, dokterspraktijken, supermarkten en luchthavens. Het wordt ook 
vaak gebruikt als interface voor het toezicht op gebieden die van belang zijn voor de veiligheid, voor 
het openen van toegangsdeuren, bij de bediening van noodtelefoons of voor evacuatiemaatregelen 
in schoolgebouwen en bedrijfshallen. De succesvolle PA1 heeft nu een upgrade gekregen. 

Zyxel introduceert 
nieuwe reeks WiFi 
6E AP’s
Zyxel Networks kondigt een nieuwe serie WiFi 6E access 
points (AP's) aan, waarmee het mkb kan profiteren van het 
onlangs geopende 6GHz radiospectrum. WiFi 6E is volgens 
kenners de oplossing bij uitstek voor het oplossen van 
WiFi-overbelasting, maar een volledige netwerkimplemen-
tatie kan kostbaar zijn. 
Voor organisaties met een 
beperkt budget, zoals het 
MKB en scholen, is het 
gebruik van WiFi 6E AP’s 
in overbelaste omgevingen 
een meer betaalbare 
oplossing. 

Productnieuws
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Gratis Lebara prepaid SIM 
kaarten nu ook bij Shell 
Nederland tankstations 
verkrijgbaar
Lebara, aanbieder van mobiele abonnementen en prepaid bellen en internetten, vergroot 
haar distributienetwerk. Vanaf nu zijn bij meer dan 215 tankstations van Shell Nederland 
de gratis prepaid SIM kaarten van Lebara verkrijgbaar. Deze hangen direct in het zicht in 
het cadeaukaartenmeubel van de Shell tankstations. Category Manager Non Food, Merel 
Vis, van Shell Nederland: "Het was al mogelijk om Lebara prepaid beltegoed te kopen in 
de Shell tankstations, dus het aanbieden van prepaid simkaarten is voor ons een logische 
volgende stap in de samenwerking.” 

Ruim 7 miljoen abonnementen 
met gecombineerde telecom-
diensten
In het eerste kwartaal van 2022 waren er ruim 7 miljoen abonnementen met een combi-
natie van telefonie, internet of televisie. Consumenten die voor een bundel kiezen, geven 
vaker dan een jaar geleden aan dat korting daarvoor de voornaamste reden is. Dat meldt 
de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor over het eerste kwartaal 
van 2022 en het jaarlijkse Consumentenonderzoek Telecommarkt. De 
populairste bundel is een combinatie van mobiele en vaste diensten; 
daarvan waren er in het eerste kwartaal 3,2 miljoen. Consumenten noemen 
pakketkorting en gratis extra data als belangrijkste redenen om voor 
een bundel te kiezen. Bundels kunnen wel een drempel vormen om van 
aanbieder te wisselen: 40 procent van de consumenten zegt niet te willen 
overstappen omdat ze het combinatievoordeel van hun bundel niet willen 
verliezen. Terwijl het aantal belminuten en sms’jes de afgelopen twee jaar 
schommelt rond het niveau van 2020, blijft het mobiele dataverbruik al 
jarenlang stijgen: in het eerste kwartaal met 5 procent naar 350 miljoen 
gigabyte. Het lijkt erop dat mensen zich er niet altijd bewust van zijn dat ze 
meer mobiel internetten. Het aantal mobiele abonnementen steeg in het 
eerste kwartaal met 486 duizend naar 23,9 miljoen. De afgelopen twaalf 
maanden heeft een kwart van de consumenten een nieuw mobiel contract 
afgesloten. Gemiddeld betalen consumenten € 16,80 per maand. 

Logitech 
participeert in 
initiatief voor 
hergebruik 
plastic uit de 
oceaan
Logitech heeft zich aangesloten bij het initiatief 
NextWave Plastics, een door de industrie 
geleid, open-source samenwerkingsverband 
tussen toonaangevende technologie bedrijven 
en consumentenmerken om het eerste  
wereldwijde netwerk van aanvoerketens  
voor oceaangebonden kunststoffen te 
ont wikkelen. Het doel is om plastic in de 
economie en uit de oceanen te houden. 
Bij het  initiatief hebben al eerder bedrijven 
als Dell, Humanscale, MillerKnoll, Ikea,HP 
en Interface zich aangesloten. 

Lab9 investeert 
4 miljoen euro 
na overname 
Switch-winkels
Na het afronden van zijn aankoop op 
2 juni, startte het West-Vlaamse Apple 
Premium Reseller Lab9 Stores met 
de integratie van de 15 overgenomen 
Switch-winkels in zijn netwerk..  
Midden mei kwam de Apple-speler tot 
een akkoord voor de overname van  
15 Switch-locaties. Op 2 juni werd de 
deal officieel afgerond en kwamen de 
winkels en medewerkers in het beheer 
van Lab9 Stores terecht. Dankzij deze 
overname telt Lab9 Stores nu 26 winkels, 
wat van het bedrijf de grootste Apple 
Premium Reseller (APR) van ons land 
maakt. Ondertussen is de volledige 
rebranding zo goed als achter de rug en 
verdwijnt de naam Switch volledig uit het 
straatbeeld. 

Aldi stopt per direct met 
prepaidHome
Aldi stopt per direct met Aldi-Talk, zijn prepaid telecomdienst die het sinds 2013 aanbood in 
Nederland. Per donderdag 30 juni 2022, sluit Aldi geen nieuwe klanten meer aan. Ook beltegoed 
opwaarderen is niet meer mogelijk. Aldi geeft geen reden voor dit besluit. Aldi geeft aan dat 
klanten nog twaalf maanden na hun laatste opwaardering bereikbaar blijven. Gedurende deze 
periode kan je telefoonnummer nog worden gebeld of ge-sms’t, ook wanneer je geen tegoed 
meer hebt. Mobiel prepaid internet van ALDI TALK werd door MEDIONmobile ter beschikking 
gesteld. ALDI is in andere landen al eerder gestopt, omdat in de landen een registratieplicht van 
toepassing is op prepaidkaarten. 

Oppo en OnePlus schorten 
verkoop in Duitsland op
Een uitspraak in het octrooigeschil met Nokia heeft ervoor gezorgd dat de verkoop 
van smartphones door Oppo en haar dochter OnePlus op de Duitse markt 
onmiddellijk is stopgezet. In een officiële verklaring zegt het bedrijf dat het de situatie 
probeert op te lossen en tot die tijd de verkoop en marketing zal stopzetten. 
OnePlus heeft als reactie al alle toestellen uit zijn online winkel verwijderd, en op de 
website van Oppo is zelfs geen productinformatie meer te vinden over de smartphones. 
Voorlopig mogen wederverkopers zoals MediaMarktSaturn en telefoonmaatschappijen 
echter Oppo-telefoons doorverkopen die al in hun voorraad zitten. 

Lebara vernieuwt Sim Only portfolio
Lebara introduceert een nieuw Sim Only portfolio waarin onder andere twee nieuwe 
Sim Only abonnementen met grotere databundels worden toegevoegd en de prijs van 
het 10GB abonnement wordt verlaagd. Lebara speelt hiermee in op de ontwikkeling dat 
consumenten steeds meer gebruik maken van mobiel internet, maar daarvoor niet te veel 
willen betalen. De bundel met 3GB is nieuw evenals de bundels met 15GB en 20GB. 
Vanwege de scherpe prijsstelling van deze hogere bundels is de 10GB bundel bovendien 
verlaagd. De bundels met 2GB en 7GB komen te vervallen. Het nieuwe portfolio geldt 
voor nieuwe Sim Only klanten én voor klanten die hun abonnement verlengen. 
Voor overige bestaande klanten verandert er niets. 

Ookla geeft KPN voor vierde 
keer op rij beste beoordeling
Opnieuw hebben gebruikers van het KPN-netwerk gemiddeld de hoogste up- en 
downloadsnelheden en de beste dekking, zo blijkt uit een analyse van Ookla®. Daarom 
is telecom operator KPN door Ookla voor de vierde keer op rij uitgeroepen tot het beste 
mobiele netwerk van Nederland. Ook biedt KPN wederom het snelste 5G-netwerk van
Nederland. Sinds de introductie van 5G, twee jaar geleden, biedt KPN zijn mobiele 
abonnees de snelste 5G-ervaring van Nederland. KPN ziet inmiddels dagelijks meer dan 
1 miljoen actieve gebruikers op het 5G netwerk en dat aantal neemt elke dag verder toe. 
Voor deze groeiende groep klanten is de 5G-ervaring in de afgelopen twee jaar steeds 
beter geworden, zo ging de  5G-dekking verder omhoog en heeft KPN inmiddels de 
meeste 5G opstelpunten van Nederland. 
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propagatie (voortplanting van de radiogolven) is in India, 
Finland of Nederland hetzelfde. De gebruikte frequenties 
zijn wereldwijd gestandaardiseerd door de 3GPP. De radio-
techniek, 4G, 5G is overal hetzelfde, energie kost globaal ook 
overal even veel. Verschillen zijn er met name in de salarissen 
en het aantal netwerken in de verschillende landen. Maar 
deze kunnen nooit de enorme verschillen verklaren, die door 
hen worden waargenomen. Zo kost een gigabyte in India bij 
JIO voor de consument zo’n 20 cent, terwijl dat in België 
bijna 5 euro is. (NL 3,50 euro). 

De gemiddelde abonnee in Finland verstookt meer dan  
33 gigabyte data per maand terwijl dat in Nederland ruim  
3 gigabyte is. En dat, terwijl de ARPU (ca 15 euro) in 
Nederland en Finland niet zoveel verschillen. Men betaalt 
per maand dus gemiddeld ongeveer hetzelfde. Als we 
vervolgens constateren dat het landoppervlak van Finland 
ca 7 x groter is dan Nederland en in Finland voor deze 
enorme hoeveelheid draadloze data minder spectrum door 
de overheid is vrijgegeven dan in Nederland roept dit vele 
vragen op. In Finland wonen maar 5,5 miljoen mensen en 
in Nederland ruim 3x zoveel op een veel kleiner oppervlak, 
dus je zou denken dat het hier allemaal veel goedkoper zou 
kunnen. Een veelgehoorde verklaring is dat WiFi via glas of 
breedband in Nederland zeer breed aanwezig is, waardoor 
het mobiele datagebruik sterk wordt beperkt.

Gezien de performance van de Nederlandse mobiele 
netwerken heb ik overigens persoonlijk meestal WiFi 
uitstaan, omdat dat veiliger is (man in the middle attacks!) en 
de downloadsnelheden zijn heel vaak veel hoger (>150Mbps) 
dan een middelmatig WiFi netwerk. Met een unlimited 
abonnement wordt het interessant TV kijken via het mobiele 
netwerk. Met een dagbundel van 10 GB kun je zo’n 6 á 7 
uur per dag in HD/Netflix tv kijken! Wifi is niet meer nodig. 
Ik doe dat zelf al een tijdje, en dan stijgt mijn maandelijkse 
datagebruik wel naar 60 gigabyte en kom ik zo in Finland 
datagebruik scenario's. 

Korea, China, USA en India 
Wat ook opvalt, is dat de prijzen in de USA heel hoog zijn en 
de netwerken relatief traag (4G in Nederland is vergelijkbaar 

met 5G in de USA). Verder valt op dat met name Korea atlijdt 
voorop loopt in het toepassen van nieuwe standaarden, en 
dat de laatste jaren de ontwikkelingen op mobiel gebied in 
China veel sneller gaan dan in West Europa. Een operator in 
China heeft zo maar één miljoen base stations en die worden 
dan in 1 of 2 jaar "even" geupgrade van 4G naar 5G. Ook 
ontwikkelingen in een land als India doen mij verbazen. In 
no time ontstaat daar een nieuwe mobiele operator (JIO) 
die voor een habbekrats mobiele data levert aan miljoenen 
gebruikers.

Conclusie is dat Tefficiënt objectief zeer goed inzicht geeft  
in de kosten en performance gebaseerd op wiskundige 
berekeningen van door de overheid beschikbaar gestelde 
data. Het voert in dit artikel te ver hier dieper op in te gaan, 
oordeel zelf door naar de website te gaan en neem even de 
tijd om de zeer vele fraaie overzichten te bestuderen!

www.tefficient.com

Performance rapporten mobile 
networks, anders dan anderen

Telecom expert Teus van der Plaat is afgestudeerd op de TU Delft in de propagatie van radio golven.
In zijn werkzaam leven was hij programmeur bij Chevron in wiskundige optimalisatie output olie- 
raffinaderij, als netwerk systeem analyst actief met de opzet en leiding van het SNA defensie netwerk 
met 15.000 terminals in binnen- en buitenland, verder verantwoordelijk voor de opzet van het eerste 
IP netwerk, telestick, Nafin als hoofd innovatie ICT en Netwerken bij het Ministerie van Defensie 
(20 jaar). Sinds zijn pensionering in 2015 actief als adviseur, onder meer rond EU tenders en als 
columnist.

Teus van der Plaat 

ColumnColumn

Al vele jaren volg ik op de voet de rapporten van de diverse 
onderzoek/research bedrijven die de prestaties van de 
telecom netwerken meten. Te denken van hierbij dan aan 
Ookla, P3, Opensignal, Meteor en anderen. Al deze 
pakketten meten de performance van netwerken, mobiel en 
vast, op hun eigen wijze. 

Zo doet bijvoorbeeld P3 vooral drive tests, door met een auto 
in een bepaalde periode op elk mobile netwerk continu te 
meten wat de delay, download speed, upload speed etc is. 
Men doet ook dekkings checks; waar is de ontvangst van 
bepaalde netwerken beter en slechter? De onderzoekers 
rijden dan vele duizenden kilometers en doen dergelijke testen 
meestal in opdracht van de mobiele netwerk eigenaren. Doel 
is te kijken of de performance, delay, dekking etc beter of 
slechter is dan de competitie. Daarnaast waar men moet 
investeren in het netwerk om de kwaliteit te verbeteren. 

Opensignal doet de metingen op een andere manier. Zij 
hebben vele duizenden hobbyisten en andere geïnteres-
seerden verleid om hun app te installeren op de mobiele 
telefoon en zonder dat de eigenaar en verder wat van merkt 
gaat de app op bepaalde tijden kijken of er een 4G/5G 
signaal is, wat de up- en download speed is en hoe de video 
performance is. Deze app kan echter alleen het netwerk 
meten waarvan de eigenaar een sim kaart heeft. Dus iemand 
met deze app die op het T Mobile netwerk zit kan niet de 
performance meten van KPN of Vodafone. Door de massa-
liteit van de verspreiding van de app zijn er echter ook altijd 
mensen die op de andere netwerken actief zijn, zodat er door 
de massa een getrouw beeld geschetst kan worden van de 
kwaliteit van een netwerk. 

Ookla doet ongeveer gelijke metingen, alleen moet hierbij het 
initiatief uitgaan van de eigenaar van de telefoon. 

Afhankelijk van de score wordt door de marketing- 
afdelingen van de verschillende operators veel of geen 
aandacht besteed aan de resultaten uit de diverse testen. 
Uiteraard wordt de beste score altijd trots rond gebazuind 
door degene die op de eerste plaats staat. Overigens zijn 
de verschillen tussen de verschillende operators technisch 
gezien minimaal. Alle drie de Nederlandse operators scoren 
wereldwijd gezien vaak in de top 5, waarbij in Nederland 
veelal KPN en T-Mobile om de eerste plaats strijden en 
Vodafone meestal iets minder scoort. 

TEfficient.com doet het volledig anders.
Deze firma uit Finland met een oprichter uit Hongarije doet 
het volledig anders en geeft ook andere inzichten over 
mobiele netwerken. Zij gaan uit van de openbare gegevens 
die overheden leveren over de mobiele netwerken. In bijna 
alle landen zijn operators verplicht om allerlei gegevens te 
melden, bijvoorbeeld hoeveel abonnees ze hebben, waar 
de mobiele masten staan, welke frequenties men in gebruik 
heeft en wat de impact is van 3, 4 of 5 operators in een land. 
De focus ligt bij deze firma vooral op het berekenen van de 
efficiency van de diverse netwerken in 40 tot 50 landen waar 
data van beschikbaar is. 

Hoe ontwikkelt zich de ARPU (Average Rate Per User) van de 
diverse netwerken? Hoeveel data verstoken de gebruikers 
in de verschillende landen, waar zijn de prijzen het laagst; 
kortom een heel scala van interessante gegevens worden in 
de rapporten weergegeven. 

Natuurkunde is overal gelijk
Vaak wordt in commentaren gezegd dat de situaties in de 
verschillende landen niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Ten 
dele kan dit waar zijn, maar veel parameters, die de prijs 
en performance van mobiele netwerken bepalen, zijn overal 
gelijk. De apparatuur is globaal overal even duur, de radio 
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IFA

De organisatie moest het zelf toegeven: IFA 
2022 is kleiner dan voorheen. Veel Aziatische 
bedrijven kampen nog met de beperkingen van 
COVID en veel westerse bedrijven hebben naar 
eigen zeggen meer tijd nodig om weer aan 
grote beurzen deel te nemen. Daarbij, grote 
fabrikanten organiseren steeds vaker hun eigen 
evenementen.
Hallen die normaal gesproken gevuld werden 
door Panasonic, Sony of Philips werden nu 
gevuld door kleinere exposanten en sommige 
zoals Haier en TCL kregen meer ruimte om uit 
te pakken.
Qua aanbod lijkt er niet veel veranderd: beeld 
en audio overheersen, maar slimme mobiliteit 
lijkt in opkomst: niet eerder waren er zoveel 
e-bikes en elektrische scooters en steps op de 
beursvloer. 
Voor veel merken is IFA vooral op het gebied 

van smart home een belangrijk event. Veel 
minder geldt dat voor telecom producten. 
Denk aan Samsung, die een aantal slimme 
apparaten voor in de keuken én de 
woonkamer introduceerde, maar de lancering 
van haar smartphones op andere momenten 
plant.

Samenwerken in VR
Een van de topics was intelligente connec-
tiviteit en hoe dit naadloze ervaringen 
mogelijk maakt. Cristiano Amon, de CEO 
van Qualcomm, onderzocht het potentieel 
van verbonden diensten en apparaten in de 
toekomst. Tijdens zijn keynote op IFA kondigde 
Amon een strategische samenwerking op 
lange termijn met Meta aan. Het doel is 
gezamenlijk een virtual reality-bril te ontwik-
kelen. Dit houdt in dat de ontwikkelings- en 

productteams nauwer gaan samenwerken. De 
technologie van Qualcomm zit onder meer al in 
de huidige Quest 2 virtual reality-bril van Meta.
George Zhao, de CEO van Honor, en Tony 
Ran, de President van Honor Europe, lieten 
zien hoe deze ervaringen nu al tot leven 
komen, terwijl William Tian, de President van 
Huawei Consumer Business Group Western 
Europe, de integratie van apparaten liet zien, 
van de smartphone en het slimme kantoor tot 
aan de gezondheids- en fitnessruimte.

Circulair abonnement
Gelukkig waren er wel degelijk fabrikanten 
die IFA aangrepen om nieuwe producten te 
introduceren. 
Zoals Nokia, die drie nieuwe toestellen, een 
tablet en een revolutionair circulair abonnement 
introduceerde. De Nokia X30 5G wordt 

geleverd met een 6,43-inch FHD+ AMOLED-
scherm, een verversingssnelheid van 90 Hz. 
Volgens Nokia de meest milieuvriendelijke 
telefoon die het bedrijf ooit heeft gemaakt, met 
een 100% gerecycled frame en camerabump, 
samen met een achterkant van 65% 
gerecycled plastic. De prijs, circa 519 euro, hij 
is vanaf eind september beschikbaar. 
De Nokia G60 met een vanaf prijs van 329 
euro heeft een 6,58 inch full HD-scherm 
met 120Hz-snelheid en draait ook op een 
Snapdragon 695-chip. 
De Nokia T21-tablet heeft een 10-inch scherm 
met een resolutie van 1200x2000 pixels 
en draait op een Unisoc T612-chip met 8 
kernen. De tablet is er met ondersteuning voor 
4G-internet. De T21 is vanaf de tweede helft 
oktober verkrijgbaar vanaf 249 euro voor het 
wifi-model en voor en 269 euro voor het model 
met ook 4G.

Nokia introduceerde op IFA het "Circular" 
abonnementsmodel. In het kader van de 
abonnementsdienst worden geretourneerde 
toestellen gerecycleerd, opgeknapt en opnieuw 
ingeschreven of aan liefdadigheidsinstellingen 
geschonken, afhankelijk van hun toestand. 
Hoe langer ze de hardware gebruiken, hoe 

meer bonuspunten klanten ontvangen, die 
kunnen worden ingewisseld voor milieu 
gerelateerde beloningen, zoals het planten 
van bomen of het verwijderen van plastic afval 
uit rivieren. Zij zijn ook volledig vrij om hun 
abonnement te kiezen en te wijzigen na een 
periode van drie maanden aan het begin. In 
geval van schade, verlies of diefstal wordt het 
toestel vervangen zonder extra maandelijkse 
kosten, en indien nodig wordt binnen de 24 
uur een vervanging georganiseerd.
Circular zal eerst in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk worden gelanceerd. Daarbij is de 
nieuwe Nokia G60 5G beschikbaar voor 15 
euro, de XR20 voor 25 euro en de tablet 
T10 voor 12 euro per maand. Een eenmalige 
bijdrage van 35 euro is verschuldigd bij het 
afsluiten van het abonnement. De verkoop 
verloopt rechtstreeks via de website van de 
fabrikant, maar volgens Eric Matthes zullen in 
de toekomst ook partners uit de detailhandel 
aan boord worden gehaald.

Meer smartphone nieuws
Ook Huawei heeft op IFA twee nieuwe 
toestellen gelanceerd. Het gaat om midden-
klasse-smartphones die razendsnel kunnen 
laden. Helaas ontbreken wel de Google 
Services. Het gaat om de smartphones Nova 
10 en Nova 10 Pro. 
Naast smartphones heeft Huawei ook een slim 
horloge en tablet aangekondigd. De MatePad 
Pro 11 is een tablet voor creatievelingen en 
entertainment. Met de Huawei Watch meet je 
je bloeddruk vanaf je pols.
Verder komt Oppo met zijn nieuwe Reno8 
smartphone serie, die bestaat uit de Reno8 en 
Reno8 Pro. De Reno8 Pro heeft een 6,7-inch 
120Hz-oledscherm met full-HD resolutie. 
Het toestel draait op de MediaTek Dimensity 
8100-Max-chip en heeft 8 of 12GB werkge-
heugen. In Nederland beschikbaar vanaf 529 
euro. De Chinese fabrikant heeft ook nieuwe 
gadgets gepresenteerd, waaronder zijn eerste 
tablet. De Oppo Pad Air is een 10-inch tablet 
met een schermresolutie van 1200x2000 
pixels. De tablet draait op een Qualcomm 
Snapdragon 680-chip en is er in uitvoeringen 
met 4 of 6GB werkgeheugen.
De tablet wordt geleverd met Android 12 en 
heeft een 7100mAh-accu, met ondersteuning 

Met ruim 161.000 bezoekers en een bezetting van het oppervlakte van zo’n 80 procent 
kunnen we gerust stellen dat IFA 2022 als ’s werelds grootste evenement voor consu-
menten- en thuiselektronica weer back on track is. Na een afwezigheid in 2020 en een 
schrale coronoa versie in 2021 gonsde het in Berlijn weer bijna als vanouds. Ja, het 
was wat kleiner en iets minder druk. Dat kwam volgens de organisatie deels door de 
afwezigheid van veel Aziatische vertegenwoordigers, door lockdowns en andere beper-
kingen die daar nog gelden. Opvallend was ook het sterk toegenomen gebruik van IFA’s 
digitale kanalen. Duurzaamheid, connectiviteit en Smart Home-oplossingen waren dit jaar 
de grote thema's op de beurs. We zagen veel nieuwe producten rond mobiliteit, robotica 
en smart home en ook op het gebied van smartphones was er het nodige te melden.

Na drie jaar is IFA op 
de weg terug
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voor 18W-snelladen. De Oppo Pad Air werd 
onlangs al aangekondigd voor de Aziatische 
markt maar verschijnt nu ook in Nederland. De 
tablet is te koop voor een prijs vanaf 329 euro.
Sony annonceerde op IFA de Xperia 5 IV. 
Dit is het meest compacte toestel uit Sony’s 
collectie, maar niet minder snel. 
Samsung kwam op de IFA met de nieuwe 
Galaxy Tab Active 4 Pro, een robuuste tablet 
bestand tegen vallen (tot 1,2 meter), die komt 
met een S-Pen en 5G-ondersteuning.

Andere producten
TP-Link introduceerde op IFA 2022 meerdere 
Tapo IoT producten zoals slimme verlichting, 
slimme deurbellen, beveiligingscamera’s en 
slimme sensoren.
Ook waren er nieuwe Wi-Fi 6E producten, 
zoals de Archer AXE200 Omni, die beschikt 
over innovatieve mechanisch roterende 
antennes. Dergelijke automatische antennes 
zorgen voor een optimaal draadloos signaal 
exact op de plek waar het nodig is. 
De Deco XE200 is een krachtig Wi-Fi 6E 
Multiroom Mesh systeem, uitgerust met zestien 
high gain antennes en AI Mesh technologie. 
Met een bereik tot maar liefst 600 M2 en een 
capaciteit tot 200. Daarnaast was de nieuwe 
Omada SDN (Software Defined Networking) 
oplossing met de Omada Cloud-Based 
controller op de stand te zien.
Lenovo toonde producten die eind 2022 of in 
2023 worden gelanceerd. Een van de meest 
intrigerende producten was de Lenovo Glasses 
T1. Deze bril maakt gebruik van AR-tech-
nologie om een ander scherm voor je ogen 
te creëren, als een soort monitor voor pc's, 
smartphones en tablets. Het display heeft 
een beste resolutie van 1920 X 1080 per oog 
en maakt gebruik van Micro OLED met een 
framerate van 60Hz. Hij komt eind dit jaar op 
de markt.

Jabra deed op IFA zijn Elite 5 earbuds zijn op 
IFA 2022 uit de doeken. Met veel functies en 
een slank ontwerp voor minder dan 150 euro. 
Ze zijn ook voorzien van Hybrid Active Noise 
Cancellation (ANC), aangedreven door de 
Qualcomm QCC3050 Bluetooth 5,2 chipset 
en een iP55-rating. Ze kunnen maximaal 9 uur 
mee en maken gebruik van microfoons in het 

oor om externe geluiden te helpen elimineren 
wanneer je in gesprek bent.

Ring liet zijn nieuwe Ring Intercom zien, die op 
afstand kan worden bediend.
Deze kan via een draad en de Ring-app via 
Wi-Fi worden aangesloten op standaard 
intercomsystemen in appartementen en voegt 
functies toe zoals waarschuwingen op afstand 
en de mogelijkheid om iemand je appartement 
binnen te laten zoemen vanaf afstand.

We troffen in het Eindhovense Zens een 
interessante aanbieder van opvallende en 
innovatieve opladers voor je iPhone en andere 
Apple-devices. Nieuw was hier het Modular 
Charging Station. De basis hiervan is een 
dock met MagSafe en een platform voor 
draadloos opladen – bijvoorbeeld voor je 
AirPods. Bijzonder hieraan zijn de magnetische 
connectors waar je andere oplaadmodules 
aan vast kunt maken. Denk aan een extra 
draadloze oplader of een Apple Watch-lader. 
Verder heeft Zens de Mothership aange-
kondigd: een station met MagSafe, een 30 
watt usb-c-lader voor je iPad, een draadloze 
lader voor je AirPods, een Apple Watch-lader 
én een Apple Pencil-houder. 



64   TBM • OKTOBER 2022   TBM • OKTOBER 2022   65

OPPO 
lanceert 
wereldwijde 
versie van 
ColorOS 13
OPPO lanceert de wereldwijde versie van zijn nieuwste mobiele besturingssysteem ColorOS 13, 
een van de eerste besturingssystemen op basis van het onlangs uitgebrachte Android 13. Naast 
een aantal belangrijke Android 13-functies, introduceert ColorOS 13 een gloednieuw Aquamorphic 
Design voor een beknopte en comfortabele visuele ervaring en gebruiksvriendelijke interface. 
Versterkt door OPPO's nieuwste tech-innovaties, bevat ColorOS 13 een reeks nieuwe functies voor 
slimme interconnectiviteit om de productiviteit en ervaringen verder te verbeteren. 

Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 
Met de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 lanceert Samsun de nieuwste generatie 
Galaxy Z smartphones. In Nederland hebben de nieuwste foldables de pre-orderre-
cords van vorig jaar al verbroken voordat de toestellen in de winkel liggen. In de pre-or-
derperiode werden maar liefst 64% meer Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 toestellen 
besteld dan tijdens de voorverkoop in 2021.    De Galaxy Z Flip4 bouwt voort op het 
succes van Samsungs iconische vormgeving, met talloze upgrades, zoals een verbe-
terde camera-ervaring, een grotere accu1 en uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden. 
De Galaxy Z Fold4 opent een wereld aan nieuwe mogelijkheden voor gebruikers. Het 
design dat van gedaante kan wisselen, het flexibele ontwerp, de indrukwekkende 
schermen, de pc-achtige mogelijkheden voor multitasking, de geavanceerde camera-
technologie en de krachtige mobiele processors weerspiegelen Samsungs toewijding.  
 

EPOS brengt 
draadloze 
gaming 
oordopjes uit 
met veel-
gevraagde 
microfoonfunctie
De GTW 270 Hybrid draadloze oordopjes 
van premium audiobedrijf EPOS 
beschikken over tal van belangrijke 
features waar gamers naar op zoek zijn: 
draadloze technologie met lage latency, 
gesloten akoestisch geluid, multifunc-
tionaliteit tussen apparaten en ergono-
mische vorm voor comfort. De GTW 270 
Hybrid is een nog veelzijdiger product en 
biedt echte audiovrijheid omdat nu naast 
de originele Bluetooth®-microfoonfunctie 
de veelgevraagde verbindingsfunctie 
van de microfoon via de USB-C-dongle 
toegevoegd is.

Hoortoestel verandert van 
hulpmiddel in gadget
Hartslag bijhouden, stappen tellen en activiteiten tracken; het kan tegenwoordig ook zonder 
sporthorloge. Het allernieuwste hoortoestel van Schoonenberg, Phonak Audéo Fit, registreert 
dit allemaal. Alle data zijn overzichtelijk gepresenteerd in een app. Ook is het mogelijk om in 
de app persoonlijke doelen te stellen. De Bluetooth-functie van het apparaat – waarmee het 
onder andere verbonden kan worden met de smartphone of de TV – is te bedienen door 
middel van ‘tap control’. 

Column

Rogier Schuurmans (52 jaar) is sinds mei 2022 de eigenaar van 
Forza Refurbished. In 2016 heeft hij dit bedrijf mede opgezet, 

maar heeft daarna vanaf eind 2017 gewerkt als interim manager. 
Hij heeft meerdere bedrijven gehad, maar richt zich nu volledig op 
Forza. Zijn doel is om Forza financieel gezond te laten groeien en 

verder volledig te vergroenen.

Rogier Schuurmans
rogier.schuurmans@forza-refurbished.nl

Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat 
ik Forza Refurbished overnam. Er is in die tijd veel 
gebeurd. Buiten Forza en binnen Forza. Buiten Forza 
loopt de ellendige oorlog in Oekraïne door, krijgen 
boeren de volledige rekening van het CO2-probleem 
op hun bordje, verandert het klimaat steeds signi-
ficanter, is de inflatie torenhoog en stijgt de dollar 
gigantisch in waarde. Ongelooflijk veel grote issues 
en negatieve ontwikkelingen tegelijkertijd. 

Binnen Forza is juist sprake van veel positieve 
ontwikkelingen. De aandacht voor duurzaamheid en 
circulariteit neemt gelukkig steeds verder toe, wat 
resulteert in steeds meer vraag naar onze producten. 
De consument begint ‘gebruikt’ meer te omarmen, 
van kleding tot en met telefoons. De tijd dat alleen 
auto’s een tweede leven kregen, is definitief voorbij. 
Er is steeds meer concurrentie maar aan de andere 
kant professionaliseert de markt zich verder. Om aan 
de vraag te kunnen voldoen, hebben onze productie 
uitgebreid. Focus op kwaliteit is nóg belangrijker 
geworden. Binnen Forza hebben we First Time Right 
omarmd; zorgen dat onze producten kwalitatief top 
zijn en dat de uiterlijke kenmerken aansluiten bij de 
verwachtingen van de klant. Het moet meteen goed 
zijn. 

We letten nog beter op signalen van onze klanten en 
spelen hierop in. Zo bleek het lastig voor onze klanten 
om op de iPhone 11 de iOS up te daten, daarom 
doen wij dit nu voor ze en gaat iedere iPhone 11 hier 
het pand uit met de meest recente iOS. 

Vorige week is Apple met de nieuwe iPhone 14 series 
gekomen. Relatief weinig veranderingen ten opzichte 
van de iPhone 13, zowel aan de binnenkant als de 
buitenkant. Alleen de Pro modellen hebben een 

nieuwe chip, de camera’s zijn wel verder verbeterd. 
De iPhone 14 is, waarschijnlijk door de sterke dollar, 
honderd Euro duurder geworden dan de iPhone 13. 
Dus ook prijstechnisch wordt refurbished interes-
santer.

Ons assortiment blijft groeien. We hebben de 
afgelopen maanden de iPhone 12 Pro, iPhone 13, 
iPhone 13 Mini, iPhone SE 2022 en iPad 2021 
toegevoegd. Stuk voor stuk modellen die het vanaf 
het begin goed doen. Uiteraard gaan we hiermee 
door. De komende maand zullen we de iWatch gaan 
opnemen in ons assortiment en ondertussen we zijn 
ook serieus naar ons assortiment accessoires aan 
het kijken.

Ons White Label concept hebben we gerestyled 
met frisse kleuren. In lijn hiermee hebben we nieuw 
promotiemateriaal voor onze resellers gemaakt, wat 
zij in hun winkels kunnen gebruiken.
Zo kan ik nog wel even doorgaan met nieuwe ontwik-
kelingen. 100 dagen pas….. maar zoveel gebeurd. Ik 
heb het bedrijf al zeer goed leren kennen, mede door 
de goede inwerkperiode met voormalig eigenaar 
Jan-Willem van Dijk. Ruim twee maanden hebben we 
heel intensief alle Forza lief en leed gedeeld. Daarna 
was het aan mij. Zonder de 85, tot op het bot gemoti-
veerde, medewerkers die binnen Forza werken, was 
het niet gelukt. Je bedrijf is zo sterk als je personeel 
en dat zit bij Forza wel goed. 
Ik geloof erg in de kracht van samenwerken om 
succesvol te kunnen zijn in de toekomst. Een oproep 
daarom aan iedere lezer; neem gewoon contact met 
me op als je een idee hebt om samen te kunnen 
shinen. Op naar een mooi najaar!

Rogier Schuurmans

De eerste 100 dagen….
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Column

Dit jaar kon ik eindelijk aan mijn vrouw Noorwegen laten zien. 
Ik was er al vijfmaal geweest en ben nog steeds onder de 
indruk van dat mooie land. Hoog tijd om mijn vrouw ook 
kennis te laten maken met de mooie ruige natuur. 

Zo trokken we met caravan richting Fagernes, gelegen in de 
buurt van het natuurpark Jotunheimen met de mogelijkheid 
om een tocht te maken over een bergkam: Bessegen. 
Bessegen moet iedere rechtgeaarde Noor eens in zijn/haar 
leven gelopen hebben. “Prima te doen”, zei mijn zwager (ik 
moet nog eens een hartig woordje met hem spreken).

Op een redelijk rustige dag trokken wij richting Gjende-
sheim om met een boot vol met medestanders over de 
Gjende naar Memurubu (de exotische naam had ons al het 
ergste moeten doen vermoeden). Vanaf daar was het over 
de bergkam teruglopen naar het beginpunt. De tocht ging 
over bergtoppen met paden bestaande uit lossen keien. De 
koude wind maakte duidelijk dat we zelfs met de vele laagjes 
kleding maar net goed genoeg aangekleed waren. De wind 
(kracht 7) had vrij spel.

De 15 kilometer lange tocht bracht ons van 300 naar 1750 
meter boven zeeniveau en weer naar beneden. En iedere 
keer als je dacht ‘nu hebben we het hoogste punt in zicht’, 
kwam daarachter weer een nieuwe uitdaging.

Hoogtepunt van de tocht was een klimpartij waarbij we 
ongezekerd omhoog moesten klimmen met handen en 
voeten, zoekend naar de juiste aangrijppunten en plaatsen 
om de voeten neer te zetten. Een ware uitdaging. En er was 
geen weg terug. Ja, natuurlijk was deze er wel, maar wie 
gaat op 11 kilometer (met nog 4 km te gaan) teruglopen 
naar de plek waar we door de boot waren afgezet. We zijn 
boven gekomen als (ruime) 50-plussers. Er waren momenten 
dat we dachten: ‘als we vallen, dan overleven we het niet’. 
Dan had u mijn columns moeten missen. Geen optie dus, 
en door! 

Klimmen, klimmen en op een bepaald moment kreeg de wind 
vat op mijn rugzak en werd ik tegen de bergwand gedrukt. Je 

gaat op zo’n moment in de overlevingsstand. Op adrenaline 
weet je maar één ding: doorgaan! Achteraf gezien zijn we in 
een soort roes naar boven geklommen. 

Dit verhaal is niet alleen maar een therapie om deze ervaring 
van mij af te schrijven.

Ik zie een overeenkomst met projecten uit het (recente) 
verleden. Je kunt in een poging een klant te winnen, een 
project binnen te halen, onverminderd doorgaan daar waar 
even rustig kijken en afwegingen maken beter kan zijn. Tijdens 
implementatietrajecten komen er momenten dat je op een 
‘point-of-no-return’ komt. Ook dan kan een goede afweging 
leiden tot nieuwe of betere inzichten. Soms moet je besluiten 
om om te draaien om erger te voorkomen. Doorgaan in een 
roes leidt niet altijd tot de beste uitkomsten. Ik herinner mij 
een project in een ziekenhuis waar een leverancier (naar 
later bleek) studenten-uitzendkrachten had ingehuurd om 
ruim tweeduizend patches om te zetten tijdens een migratie, 
waarbij halverwege bleek dat er ‘de verkeerde kant’ op werd 
gepatched. Achteraf gezien hadden we de migratie moeten 
stoppen. Maar de leverancier ging door en het werd 6 uur ’s 
ochtends (gestart om 18.00 uur) dat de migratie succesvol 
werd afgesloten. Uiteindelijk kwam het dus goed, maar had 
ook anders kunnen aflopen.

Ook met ons is het goed gekomen. We kunnen verhalen 
over een heroïsche tocht. Maar ik kan mij niet zo veel van 
de prachtige vergezichten herinneren op het laatste stuk. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog. Ik hoop dat het ook met 
u als lezer goed komt en dat u de tijd steeds weet te vinden 
om een realistisch beeld te krijgen van waar u mee bezig 
bent en of het realistisch gezien zal leiden tot succes, in het 
salestraject en/of in het implementatietraject.

Ik wens u mooie projecten toe met mooie vergezichten.
Marcel Ederveen
Senior Consultant
MEcom Consulting (verbonden aan Nivo)

Gelukkig hebben we de foto’s nog…

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

WE BOOST YOUR  
DIGITAL TRANSITION
Wat kan BTG Services voor jou betekenen:  

• Telecom Expense Management, verwerking  
 van facturen, rapportage, analyse en advies 
•  Inkoop van connectiviteitsdiensten zoals vaste  
 en mobiele telefonie  
• Hardware zowel nieuw als gebruikt vergelijken,  
 kopen in de webshop 
•  SMS diensten 
•  Consultancy dienstverlening van idee tot realisatie,  
 inclusief second opinion (op telecom en ICT) 
•  Toegang tot producten en diensten die kennis  
 vergroten via het kennisplatform 
•  Altijd exclusief voordeel voor BTG-leden  

www.btgservices.nl

Vraag gerust wat BTG Services voor jouw 
organisatie kan betekenen!
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iPHONES & iPADS
iPHONES & iPADS

iPHONES & iPADS
tot wel 60% korting

Duurzame keuze

Kijk snel op forza-refurbished.nl

Twee jaar garantie
Keurmerk Refurbished


