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Calling in Teams

Dankzij Calling in Office 365 kunnen bedrijven volledig profiteren van de
samenwerkingsoplossingen van Microsoft. Iedere gebruiker krijgt een eigen, vast
telefoonnummer toegewezen. Zo beschikken uw werknemers over een geïntegreerde
werkplek inclusief vaste telefonie, of ze nu op kantoor zijn of onderweg.

Microsoft Teams

Heeft uw organisatie behoefte aan een oplossing waarmee medewerkers productiever
vergaderen, taken kunnen volbrengen zonder te hoeven wisselen tussen applicaties,
en waarmee u de dagelijkse communicatie beter kunt managen? Dan is Microsoft
Teams voor u de oplossing: het is dè hub voor samenwerken in Office 365 waar
chatten, conferencing, content, Office applicaties, en app integraties met derde partijen
samenkomen.

Betrouwbare infrastructuur

Einstein ICT koppelt Calling in Office 365 door middel van Direct Routing-technologie
inclusief uw bestaande nummerabonnementen aan Microsoft Teams. Einstein ICT
levert en beheert de benodigde infrastructuur. Omdat de infrastructuur redundant is
uitgevoerd, is een beschikbaarheid van 99,9% te garanderen. Wanneer er toch een
storing plaatsvindt in de Microsoft cloud, of wanneer deze niet toegankelijk is door een
storing in de connectiviteit, biedt Einstein ICT Emergency Routing aan. Daarmee bent
u altijd telefonisch bereikbaar, wat de continuïteit van uw bedrijf garandeert.
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De voordelen van bellen vanuit TEAMS
•
•
•

•

Aantrekkelijke tarieven: Een vast bedrag per maand, met voordelige
telefonietarieven en kosteloos onderling bellen;
Eenvoudiger IT-beheer: geen hard –en/of software nodig op de klantlocatie.
Einstein ICT beheert en ondersteunt alle benodigde infrastructuur;
Verhoog de productiviteit: Door telefonie onder te brengen in de vertrouwde
Office 365 omgeving hebben gebruikers alle productiviteitstools bij elkaar.
Daarnaast hebben werknemers zo altijd dezelfde gebruikservaring,
onafhankelijk van de plaats, de tijd, of het device waarop ze werken. Met onze
Microsoft Teams adoptieprogramma’s halen gebruikers het maximale uit de
nieuwe oplossingen;
Kennis van zaken: Omdat Einstein ICT jarenlang ervaring heeft met de
implementatie van Microsoftapplicaties, kunnen we u begeleiden in de migratie
naar Microsoft Teams, in uw eigen tempo. U bepaalt wanneer uw gebruikers
overgaan van uw PBX op locatie, of Server naar Microsoft Teams. Daarnaast
biedt Einstein ICT ondersteuning op legacy-systemen, zoals bestaande
(IP)PBX en analoge apparatuur;

Hoe ziet een overstap er dan uit?

Het migratiepad verschilt per organisatie. Afhankelijk van de wensen van uw
organisatie kunt u ervoor kiezen om met uw organisatie in één keer over te stappen
naar de cloud; u kunt dit ook stapsgewijs doen, eventueel om uw gebruikers de
applicaties naast elkaar te laten gebruiken. De medewerkers van Einstein ICT kunnen
samen met u kijken naar het best passende migratiepad.
Heeft u nog vragen over deze oplossing, of wilt u meer informatie:
Mail ons: info@einsteinict
Bel ons: 020-303 20 40
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