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SpeedlinQ. 
Van idee tot fundament voor 
waarde creatie 



Even kort voorstellen 
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ICT directeur Infra & Operations 

 

Papa van 2 kanjers 

 

Brabantse Bourgondiër 

 

Sporten met een 3e helft 
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“mega operatie” 
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Facts & Figures 



Na een valse start met een rigoureuze verandering in de 
migratie aanpak succesvol geworden  
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De reis die we gemaakt 
hebben 



De situatie medio 2012 op “een bierviltje” 
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● Geen draadloos netwerk aanwezig, geen gasten netwerk mogelijk 

 

● Multimedia toepassingen niet mogelijk door laag breedband netwerk en gebruik Citrix op werkplek  

 

● Telefooncentrale HK niet geïntegreerd met de lokale vestigingen 

 

● Telefoonnummers gekoppeld aan toestel, dure netwerklijnen op vestigingen 

 

● Telefoniebeheer door verschillende partijen uitgevoerd en integrator rol door Facilities 

 

● Callcenters in verschillende omgevingen 

 

● Geen integratie tussen vast en mobiel 

 

● CMDB voor telefonie assets onvoldoende, veel handmatige controle 

 

● Afwijkende aanvraagprocessen bij werkmaatschappijen, verschillen in bereikbaarheidsbeleid 
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Van fundament naar waarde creatie 

2012 
2013 

2014 
2015 

2016 

- SpeedlinQ “Geboorte” 

-    KA Roadmap 
-    PoC Alcatel 
- PoC Cisco 
- Inkooptraject   
- Contract 24-12 

- Q1 Project initiatie 
- Q2 Bouwfase 
- Q2 pilot uitrol 
- Q3 start massa uitrol 

- Afronding uitrol 
- In beheernane 
- 30-3  oplevering 
-  Lijnoptimalisatie 
-  Hangout boost 
-  Click to Dial 
 

 

- Video recruitment 
- Market intelligence 
- ….. 
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“and the twelve points go 
to…” 



Telefoniekosten gedaald met 50%, ROI 1 jaar 
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Bereikbaarheid volledig beheerd door de eindgebruiker. Je 
bent zelf verantwoordelijk! 

11 



Werkprocessen geautomatiseerd 
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Efficiënter en flexibeler werken in het veld 
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Doordat je telefoonnummer voortaan gekoppeld is aan een 

gebruikersprofiel (en niet meer aan een locatie) kun je overal 

inloggen. Locatie onafhankelijk.  

a. Intercedenten die op meerdere vestigingen zitten blijven 

bereikbaar 

b. Locaties nemen elkaars bereikbaarheid over bij 

vergaderingen, evenementen, calamiteiten, et cetera 

c. Bij events of grote projecten kan in een instant tijdelijk een 

belgroep ingericht worden 

d. Op ‘in house’ locaties makkelijker eigen telefonie mogelijk 

e. Belgroepen over vestigingen, units, regio’s heen is mogelijk 

 

Het draadloos netwerk biedt extra mogelijkheden 

a. werken op alle werkplekken 

b. goedkoper mobiel dataverkeer over wifi 

c. bezoekers kunnen op een gastennetwerk 

d. multi media toepassingen 

 



Ambassadeurs vestigingen tevreden met de uitrol op hun 
locatie, gebruikersbeleving op niveau 
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“Met dit concept kunnen 
we het verschil verder 
gaan maken” 
 
(Reiant Mulder, Algemeen Directeur Randstad NL) 



Randstad TV 
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ABFS - Activity Based Field Steering 
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Hang Outs als premium intern communicatiekanaal 
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Tot slot… 



SpeedlinQ Teaser 
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SpeedlinQ in 2 minuten.mp4

