U wenst uw
telefonie oplossing
te koppelen met
Microsoft Teams?

MS Teams is een communicatie oplossing van Microsoft om samen te
werken met uw collega’s. Het multifunctionele samenwerkingsplatform
brengt niet alleen zaken als chat, videobellen en bestanden delen
samen, het wordt steeds eenvoudiger om ook uw Panasonic telefonie
opzet aan MS Teams te koppelen.
Bovendien is dit multifunctionele platform beschikbaar op tal van
verschillende devices, wat remote werken nog eenvoudiger maakt.
Geïnteresseerd in de integratie van uw Panasonic telefonie in uw MS
Teams omgeving? Wij zijn er om u op een overzichtelijke manier, mee
te nemen in enkele scenario’s die realistisch zijn binnen uw bedrijf.

MS TEAMS: IETS VOOR MIJN ORGANISATIE?
MS Teams, de opvolger van Skype for Business, raakt steeds beter ingeburgerd in de
zakelijke wereld. De communicatie en samenwerkingstool van Microsoft bevat dan ook tal
van mogelijkheden, denk daarbij niet alleen aan videobellen, bestanden delen, chatten en het
creëren van samenwerkingshubs, maar ook het koppelen van uw telefonie.
Bovendien is MS Teams standaard inbegrepen bij de meeste Microsoft 365 abonnementen én
kunt u het eenvoudig installeren. Door de vertrouwde look & feel en de gebruiksvriendelijke
opbouw is elke gebruiker in een mum van tijd opgestart.

WAT MET MIJN HUIDIGE TELEFONIE OMGEVING?
Die blijft essentieel en kan gekoppeld worden aan de MS Teams omgeving. Onze Panasonic
telefonieplatformen werden voorbereid om deze samenwerking vlot te laten verlopen. U hoeft
zich dus geen zorgen te maken over de compatibiliteit van uw systeem met nieuw ontwikkelde
toepassingen. Geniet van het beste van twee werelden en combineer uw vertrouwde Panasonic
VoIP telefonie omgeving met MS Teams tot één future proof systeem.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

•

Dankzij deze oplossing kunnen wij nog beter inspelen op de hedendaagse noden van uw
organisatie. Of u nu kiest voor klassieke telefonie, VoIP, Public of Private Cloud, Virtuele PBX,
Teams of een combinatie van deze, alles is mogelijk.

ZIJN ER AANDACHTSPUNTEN?
Jazeker. Zoals bij elke oplossing zijn er, ook hier, heel wat factoren waar rekening mee gehouden
moet worden en dient u te beschikken over het juiste Microsoft 365 abonnement. Dankzij een
accumulatie van meer dan 20 jaar aan expertise, kennen onze consultants de verschillende
oplossingen door en door. Zij begeleiden u dan ook graag tijdens het maken van de juiste keuze
voor uw organisatie.
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bellen en rechtstreeks gebeld worden, vanuit uw Teams client, naar een extensie van uw
telefonie oplossing.
via de Teams client bereikbaar blijven op uw rechtstreeks nummer, zoals op kantoor.
uitbellen vanuit Teams met het gekende bedrijfsnummer. Zo blijven andere nummers privé.
meerdere toestellen door elkaar gebruiken. Denk aan een vast toestel, softphone, DECT,
smartphone… allemaal gecombineerd via de Teams Client. De nieuwste generatie Panasonic
VoIP systemen werd ontwikkeld vanuit een filosofie van hard- en software onafhankelijkheid.
Een gebruiker moet dus op elk moment, zelf kunnen bepalen, via welk medium hij of zij wil
communiceren.
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Door de koppeling van uw telefonie aan het Teams platform, kan een Teams gebruiker een
onderdeel worden van uw telefoniesysteem. Hierbij kunt u o.a. genieten van volgende
functionaliteiten:

