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Aanleiding en noodzaak 

• Veel oude centrales bij verschillende klanten in gebruik en 
daardoor  

– versplintering van de kennis en daarmee risico op SPOF’s, 

– onrechtmatigheid OT2010 en  

– dure onderhoudscontracten. 

 

• Standaardisatie is derhalve noodzakelijk  

– Basis hiervoor is het OT2010 contract met de Mitel omgeving; 

– Sharing als concept. 
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Uitdagingen 

• Formuleren van heldere diensten voor klanten die meerwaarde 
hebben voor hun proces – tot op heden telefonie vooral 
technische benaderd en minder vanuit dienstverleningsperspectief 

• Integratie met DWR vanwege nieuwe werk –en 
huisvestingsconcepten en de nieuwe processen / 
communicatiepatronen die hier omheen ontstaan 

• Software integratie wordt steeds belangrijker: er worden steeds 
meer software programma’s met het platform gekoppeld (CCM, 
LYNC, etc.) 

• Rol van het call center wordt steeds belangrijker binnen 
Rijksoverheid 

• Security neemt steeds groter rol omdat het IP is en niet meer 
analoog 
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Bereikbaarheid is waar het echt om draait! 

• Analyse huidige situatie 

• Communicatiemiddelen worden nu versplinterd ingezet 

Vaste telefonie / mobiele telefonie / chat / mail / videoconferencing 

• Mobiele telefonie is een persoonlijk zakelijk nummer 

• Veranderde patronen van werken 

• Veranderd gebruik van locaties 

 

• Onderscheid in:  

• functionele en persoonlijke bereikbaarheid  

• 088 -37x xxxx  functioneel  

• 06- xxxxxxx  persoonlijk  

• Toekomst bestendig 

• smart phone, werkplek, IP Phone en tablet  end device 

• plaats,tijd en apparaat onafhankelijk.  

• Toekomst bestendig 

• Unified communications breed beschikbaar. 
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Diensten portfolio STR 

• Telefonie 

– Basis 

– Plus 

• Call Center 

– Basis 

• Aanvullende diensten 

• Bedienpost 

• Faxserver 

• Conferencing 

• Voicelogging 

• Callcenter multimedia 
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Wat hebben we gerealiseerd? 

• 2014 Ontwerp en realisatie Shared Telefonie platform 
Rijksoverheid (STR) 

 

• 2015 gerealiseerd 

– Inspectiediensten met hun call centers IGZ en iSZW 

– Resident inhuizing met overzetten VWS en SZW 
kerndepartementen 

– Logius Digid helpdesk 

– SSC-ICT helpdesk en secretariaten 

– FMH 

– AZ 
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Ander verrekenmodel 

 

• Kosten in principe terug te herleiden tot een aansluiting 

– Telefoonnummer 

– Call center agent 

• Usergebonden kosten versus platformgebonden kosten 

• Splitsen tussen basis, plus en callcenter basis als gedefinieerde 
diensten 

• Basis Plus en Callcenter basis kan alleen bovenop basisdienst. 

• Maatwerk is altijd op basis van offerte 

• Gesprekskosten per ministerie te verrekenen 
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Planning 2016 

• I&M plus de inspectie ILT 

• FIN 

• BZK onderdelen 

 

• We merken dat klanten die niet onze werkplek afnemen wel 
belangstelling hebben voor onze telefonie zoals Tweede Kamer, 
ZBO’s. 

 

• Migratie naar ODC 
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Toekomstbeeld => STR is HET communicatieplatform 
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2014-2016 
STR migraties 

 
 

Fase 1 
 

2016-2017 
SCR platform 

 
 

Fase 2 

2017-2018 
 

Innovatie 
 

Fase 3  

Samenvattend 



VoIP & strategie  
(en wat te doen met 

legacy systemen) 

Peter Bakker 

Directeur Telecom Enterprise 

 

Peter.bakker@detron.nl 



Waar gaan we het over hebben….. 

  Introductie 

 

  Marktontwikkeling  

 

  Uitdagingen van de moderne organisatie 

   

  Wat vraagt onze klant    

 

  Keten beschikbaarheid 

 



Detron ICT Groep 

• Nederlands bedrijf 

 

• Start 2008 

 

• Omzet ca. 100 miljoen 

2015 
 

• 500 ICT professionals 

 

• ISO 9001 / 14001 / 27001 /  

NEN 7510 gecertificeerd 
 

 

 



 Groei in hosting / cloud oplossingen gaat door (Multi Tennant). 

 Nog enige jaren ‘legacy’ on premise systemen (ook door combi met UC (r)evolutie). 

 Nog steeds nieuwe toetreders tot de markt (Microsoft) 

Ontwikkelingen IP(BX) telefonie > 100 ext 
 



 Groei van Cloud applicaties   

 

 Acceptatie van UC en Collaboration  

 Is de definitieve brug tussen IT & Telecom   

 

 APP bellen wordt disruptief 

 Native dialer / National roaming  

 Call Control bij de gebruiker/klant  

 

 Netneutraliteit Europese Regelgeving 

  27-10-2015 aangenomen in Europees Parlement 

  Hoe Neutraal ?  

 

 Internet of Things  / Big Data / ……..  ontwikkelingen versnellen elkaar ! 

 

Ontwikkelingen die strategie ondersteunen en/of 
interessant zijn om te volgen 



Werken 
overal 

Mobiliteit / 
BYOD / 

Vast-Mobiel 
Integratie 

Cloud/ 
virtualisati

e 

Teamwerk/soc
ial media 

Collabortation 

Klant- / 
Burger- 

tevredenheid 

Compliance 

Gebruik 
oud & 
nieuw 

 
War on 
Talent 

Communicatie ontwikkeling binnen organisaties 
 



 <100 standaard = packaging  

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Complexiteit en belang IT neemt toe en overzicht wordt minder 

 

 Gaat van technisch naar functioneel (van RFP naar ‘Beauty Contest’)  

 

 Meer vraag naar Business Consultancy (ondersteuning bij keuzes & roadmap)  

 

 Meer vraag naar proces en changemanagement  

 

 Vragen komen veelal van hoger management niveau 

 

Vraag van onze klant > 250 



Traffic 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Center 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectivity 
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Support 

 

 

 
 

Uitgangspunt: 

Gebruiker 

staat centraal ! 

 

XLA 

Ketenregie en ketenbeschikbaarheid gebruiker  
(…..DTE gereedschapskist) 



Dank voor uw aandacht ! 



VoIP & Unified 

Communications  

Lars Christophersen 

Consultant 
 

Lars.christophersen@detron.nl 







De migratie 

PSTN

In Active 

Directory 

Ja 
Nee 



Sociaal 

 

Technisch 

 

Bedrijfsvoering 

 

Beleid 

 

IMPACT 



VoIP & 4G 
Hein van Oord 

Mitel Business Partner Director 

 

Hein.vanoord@mitel.com 



Mitel 4G oplossingen en 
waar gaat de markt heen 
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Stand van zaken in providerland 

• 4G dekking bijna compleet 

• Teruglopende inkomsten door concurrentie en regelgeving 

• Nog veel legacy systemen in infrastructuur circuit switched 

• Recent gestart met leveren of implementeren van Voice-over LTE 
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http://www.mitel.com/insights/mobile-cloud-

suite 

 

Provider 

http://www.mitel.com/insights/mobile-cloud-

suite 
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Mitel Today 
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Wat biedt Voice-over-LTE/WiFi 

• Betere spraakkwaliteit door ondersteuning moderne codec’s 

• Flat fee contracten o.b.v. de databundel 

• Verdere ondersteuning RCS (Rich Communication Suite) en RTC maakt betere 

integratie mogelijk met applicaties en tussen applicaties 

• Ontwikkeling hosted voice diensten met vast/mobiel/mdm/billing/meerdere nummers 

• Indoordekking o.b.v. WiFi  
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Maar wat gebeurt er nog meer 

• Contentprovider of Bit-transporteur? 

• Wat is de macht van de hardwareprovider? 
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