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Inleiding 
Als u deze whitepaper onder ogen heeft gekregen, dan is de kans groot dat u op zoek bent naar een 

hosted telefonieoplossing. Wellicht start u een nieuw bedrijf en is het hebben van een 

telefonieomgeving van groot belang. Of misschien heeft u nu een oplossing welke niet bevalt. 

In deze whitepaper geef ik een uitleg over hosted telefonie. Van A tot Z. Er komen een aantal zaken 

aan bod, zonder technisch te worden. Want u als klant hoeft niet persé technisch te zijn.  

Zoals u van een whitepaper mag verwachten zal het commerciële verhaal hierin ook niet 

terugkomen. Het is een opsomming van hoe ik hosted telefonie zie en waar ik de meerwaarde zie 

voor een organisatie, groot of klein, en waar u rekening mee zou kunnen houden.  

Over de schrijver: 
In deze whitepaper neem ik u mee door de wereld van hosted telefonie. De whitepaper is 

geschreven vanuit mijn standpunten en zienswijze. Misschien wel zo fijn om mezelf dan eerst even 

voor te stellen. 

Ik ben Marko de Jong. Werkzaam bij Flexcom Telecom en IT. Ik ben werkzaam in de zakelijke 

telefonie branche sinds 2012. Voor mijn komst naar Flexcom werkte ik als leidinggevende in de 

consumentenmarkt bij Belcompany en een aantal jaar daarvoor bij T for Telecom.  

Bij Flexcom ben ik begonnen als accountmanager voor mobiele en vaste telefonie. Later ben ik uit 

deze commerciële rol gestapt en meer op de achtergrond gaan werken. In de rol die ik nu vervul ben 

ik de schakel tussen u als klant, het team van accountmanagers en de technische mensen. Ik word bij 

projecten betrokken na uw akkoord en vóór de uitrol van de technische werkzaamheden. Eén van 

mijn werkzaamheden is het bespreken van het belplan. Dit is de blauwdruk die de engineers 

gebruiken om een telefonieomgeving aan op te bouwen. 

Mijn kracht is om hele complexe zaken, heel simpel te maken. Achter een theorie zit vaak heel veel 

techniek. Juist die techniek maakt zaken vaak lastig te begrijpen. In deze whitepaper houd ik het bij 

de theorie en mag u ervan uitgaan dat de techniek erachter écht zal werken. 

Deze manier van werken heeft mij in mijn functies binnen Flexcom enorm geholpen. 

Korte samenvatting: 
In deze whitepaper leest u over hosted telefonie en met welke onderdelen u rekening kunt houden 

tijdens uw oriëntatie op een nieuwe hosted telefonieomgeving. 

U leest wat hosted telefonie nou eigenlijk inhoudt en waar u op zou kunnen letten tijdens het 

offertetraject. Daarnaast krijgt u de tip om niet alleen de oplossing te onderzoeken die wordt 

aangeboden, maar ook zeker onderzoek te doen naar de business partner. Biedt deze u de 

ondersteuning die u zoekt? Ook nadat de omgeving is opgeleverd? 

U leest meer over de verschillende functionaliteiten en de manier waarop communicatie in de 

breedste vorm van toepassing kan zijn op uw organisatie en telefonie (communicatie-) omgeving.  

Tot slot leest u alles over de betrouwbaarheid van hosted telefonie en de manier waarop een 

business partner aan het werk gaat na uw akkoord.  
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Wat is hosted telefonie? 
Laten we bij het begin beginnen. Misschien weet u alles over hosted telefonie, maar misschien ook 

niet.  

Hosted telefonie is een optie binnen VoIP. Dit staat voor Voice over IP, wat neerkomt op bellen via 

het internet. Bij hosted telefonie maakt u geen gebruik van een fysieke centrale op uw eigen locatie, 

maar van een centrale welke is ondergebracht bij een datacenter.  

Belangrijk om te weten is dat vrijwel alle hosted telefonieoplossingen werken volgens het principe 

dat u maandelijks betaalt per gebruiker.  

Hosted telefonie heeft naar mijn mening een aantal voordelen t.o.v. een fysieke centrale: 

 De omgeving wordt voor u beheerd en onderhouden. Dit komt de kwaliteit en stabiliteit ten 

goede. 

 Hosted telefonie is zeer flexibel, waardoor op- en afschalen geen enkel probleem is. 

 Hosted telefonie wordt continu verbeterd. In kwaliteit, maar ook in functionaliteiten. 

 Hosted telefonie vraagt geen investering in dure apparatuur.  

U belt dus via het internet en de intelligentie van de telefonieomgeving en het onderhoud ligt extern. 

Uiteindelijk gaat het om het volgende:  

 U wordt gebeld en er moeten toestellen overgaan.  

 U wilt zelf bellen en er moeten op een andere plek toestellen overgaan. 

 De gesprekskwaliteit moet goed zijn. 
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Een goede inventarisatie is van belang! 
In het vorige hoofdstuk gaf ik aan dat het belangrijk is te weten “dat vrijwel alle hosted 

telefonieoplossingen werken volgens het principe dat u maandelijks betaalt per gebruiker”.  

U betaalt maandelijks niet alleen voor de mogelijkheid te kunnen bellen. U betaalt ook voor 

functionaliteiten die vrijkomen voor deze gebruikers.  

 

Er zijn in de markt veel oplossingen. En elke oplossing heeft zijn eigen opbouw. De ene partij geeft 

alle functionaliteiten vrij zonder extra kosten voor licenties. Andere partijen bouwen de centrale op 

aan de hand van licenties per functie. 

Een goede inventarisatie van uw wensen is daarom van zeer groot belang. Ook in het geval wanneer 

een partij alle functionaliteiten vrijgeeft. Dit heeft deels met het kostenplaatje te maken.  

Als partij A alles vrijgeeft, dan is het logisch dat u hiervoor wel betaalt. Partij B begint lager in prijs. 

Heeft u geen extra functies nodig en geld is een belangrijk koopmotief, dan zou Partij B uw keuze 

moeten worden. Maar er is een punt waarop B toch duurder zal zijn dan A.  

Een goede inventarisatie is daarom van belang! 

Tip: Vraag een offerte altijd bij meerdere partijen aan.  

Een provider richt zich altijd op zijn eigen product.  

Veel business partners werken samen met meerdere providers en dan heeft u dus iets te 

kiezen. Er zijn echter weinig Business partners die exact hetzelfde portfolio hebben. En zelfs 

dan maken de details het verschil! 
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Waar op letten tijdens offertetraject? 
De oplossing die aangeboden wordt, moet natuurlijk passen bij uw wensen. Maar de oplossing zelf is 

niet de enige factor die belangrijk is bij uw keuze. 

1. Internet en intern datanetwerk 

2. Expertise van business partner 

3. Inrichting van business partner 

4. Kosten van de geboden oplossing 

5. Rekbaarheid van oplossing 

1: Internet en datanetwerk 
Omdat u gaat bellen via het internet is dit eigenlijk het belangrijkste. Het is de basis van uw 

telefonieoplossing. Is deze basis niet goed, dan zal hier eerst naar gekeken moeten worden.  

En die basis is voor iedereen anders.  

Bij een goede inventarisatie moet dit facet meegenomen worden. Wordt hier niet over nagedacht, of 

overheen gestapt, dan adviseer ik u om hier echt over in gesprek te gaan.  

Wat heb ik dan nodig? 

Ik hoor het u vragen.   

1 gesprek kost ongeveer 100 kbit/s. 

Zelfs met een ‘trage’ ADSL verbinding van 8/1 Mbit/s 

(8000/1000 kbit) zou dit lukken, mits het datanetwerk 

niet voor een enorme belasting zorgt. 

Maar nu heeft u een bedrijf met vijftig man, waar 

regelmatig vijfentwintig man gelijktijdig aan het bellen 

is.  

De belasting is dan 2500 kbit. Dan is een 

internetverbinding van 8/1 dus écht te weinig. 

Technischer dan dit wordt het gelukkig niet. 

Gelukkig worden steeds meer internetverbindingen sneller en sneller en kunnen we vaak over een 

verbinding zowel het datanetwerk als telefonie laten lopen. In sommige gevallen is het scheiden van 

beide werelden gewenst. Er kan dan altijd onderzocht worden welke internetverbindingen er 

mogelijk – en nodig – zijn. 

Naast de internetverbinding en het datanetwerk is de bijbehorende bekabeling ook van zeer groot 

belang. Ik ben regelmatig bij klanten op bezoek geweest waar de internetverbinding echt 

fenomenaal was, maar de uiteindelijke bandbreedte heel erg tegenviel bij de eindapparatuur. Voor 

datatoepassingen, waar tegenwoordig telefonie ook onder valt is het datanetwerk zeer belangrijk en 

eigenlijk niet te verwaarlozen. 

2: Expertise van de business partner 
Zoals ik al aangaf, adviseer ik u altijd om meerdere offertes op te vragen. Hiermee filtert u meteen op 

expertise van de business partner. Een offertetraject moet, naar mijn mening, altijd een fysieke 
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afspraak bevatten. Niet alleen om elkaar beter te leren kennen, maar vooral omdat een partner veel 

meer informatie uit een fysieke afspraak haalt, dan dat alles digitaal plaatsvindt. 

Ik wilde bijvoorbeeld altijd even naar de patchkast kijken. Is er nog ruimte op de switch? Welke 

router staat er? Maar ook andere apparatuur komt dan meteen aan het licht. Een goede offerte 

maakt ook ruimte voor bestaande apparatuur als fax en deurintercoms.  

Ik zou het als klant, maar ook niet als rol van verkoper, fijn vinden om na oplevering van de 

telefonieomgeving te worden geconfronteerd met een niet werkende deurintercom. Zéker niet, 

omdat het vooraf al bekend had kunnen zijn. 

De expertise van de business partner, stopt niet bij de accountmanager. Vraag daarom altijd naar de 

inrichting van de organisatie waar u misschien wel voor jaren zaken mee zult doen. Tevens geven 

steeds meer business partners een demonstratie van de te leveren diensten. Hier zijn vaak weer 

andere personen bij betrokken vanuit de business partner.  

Dat een accountmanager alles lijkt te weten is natuurlijk heel fijn. Maar als de rest van zijn 

organisatie minder expertise heeft, dan kan dit ook uitwerking hebben op uw organisatie. 

3: Inrichting van business partner 
Met de inrichting van de business partner bedoel ik: hoe is het bedrijf opgebouwd? 

Er zijn partners met twee accountmanagers en een backoffice medewerker. Prima, maar wat gebeurt 

in het geval van vragen of nog erger; in het geval van storingen? Wordt u dan doorverwezen naar de 

provider? Hoe lang duurt het dan voor uw probleem wordt opgelost? 

Bij een business partner met een eigen technische supportdesk en eigen engineers loopt u 

simpelweg veel minder risico. Ook deze afdelingen moeten expertise hebben, dus daar kan best naar 

gekeken worden. Vaak vertelt een gesprek al meer dan genoeg. Maar ernaar vragen helpt natuurlijk 

ook.  

4: Kosten van de geboden oplossing 
Een hosted telefonieoplossing kost geld. Maandelijks en eenmalig voor het inrichten en eventuele 

apparatuur. Het is natuurlijk aan u voor welke oplossing u gaat en welk bedrag u daarvoor over heeft. 

Vaak heeft meer betalen voordelen. Waarschijnlijk hebben de partijen een hogere mate van 

expertise. En expertise kost geld. Geld voor opleidingen en cursus en ook voor salaris. Uiteindelijk 

plukt u hier natuurlijk de vruchten van. Een hogere mate van expertise betekent uiteindelijk dat u 

veel minder omkijken heeft naar uw telefonieomgeving.  

5: Rekbaarheid van oplossing 
Stel: U begint een nieuwe organisatie en op een gegeven moment komt telefonische bereikbaarheid 

ter sprake. Mijn visie is dat u altijd rekening moet houden met de toekomst.  

Misschien dat u in eerste instantie alles via mobiele telefonie wilt doen, maar wat als het bedrijf 

groeit en er mensen in een kantoorpand komen te werken?  

Bij een goede telefonieoplossing hoort ook dat deze snel uit te breiden is. En dat de manier van 

bellen daarin niet leidend moet zijn. Groei van een organisatie heeft uiteindelijk ook invloed op uw 

bereikbaarheid en de manier waarop deze ingevuld moet worden. 
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Heeft u in het begin gekozen voor een platform waar groei niet mogelijk is, maar daardoor wel € 

10,00 voordeliger per maand, maar u wel vastzit aan een contract van drie jaar? Dan loopt u tijdens 

de groei van uw organisatie tegen een muur op qua bereikbaarheid. En natuurlijk zijn daar 

oplossingen voor, maar die zijn nooit zo eenvoudig – en technisch zonder beperkingen – als vooraf 

hierover nadenken. 

Functionaliteiten 
Uiteindelijk moet er gebeld gaan worden. Een hosted telefonieoplossing kenmerkt zich door diverse 

functionaliteiten. Daarnaast zijn er steeds meer communicatietoepassingen die door providers 

kunnen worden ingezet. Uiteindelijk kunnen we dus ook spreken van een communicatieplatform, 

waar telefonie onderdeel van is. 

Er zijn een aantal basisfunctionaliteiten waar u aan kunt denken:  

 Bellen en gebeld worden 

 Dag- en nachtschakelingen 

 Doorverbinden 

 Doorschakelen 

 Wachtrijen 

 Belgroepen 

 Overloop opties 

 Keuzemenu’s 

 Gesproken meldteksten 

 Voicemailboxen 

Tevens zijn er een aantal geavanceerdere functionaliteiten: 

 Vast-mobiel integratie 

 CRM koppelingen 

 Oproepen routeren op basis van locatie 

Een aantal functionaliteiten welke uitgediept moeten worden: 

Wachtrijen en groepen: 
Inkomende gesprekken kunnen binnenkomen bij één enkele gebruiker of bij meerdere gebruikers. 

Het verschil tussen een wachtrij en een groep is eigenlijk de intelligentie erachter. Een groep zorgt 

ervoor dat er meerdere toestellen of apparaten (maar daar kom ik later op terug) de inkomende 

oproep ontvangen. Niets meer, niets minder.  
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Een wachtrij daarentegen bezit een vorm van intelligentie. Zo kunnen daar zaken ingeregeld worden 

als:  

 Gesproken meldtekst (bijvoorbeeld: alle medewerkers zijn in gesprek, een moment geduld). 

 Hoe vaak klinkt deze melding? 

 Hoe worden gesprekken aangeboden?  

o Gaan alle toestellen gelijktijdig over? 

o Of kiest het systeem de gebruiker met de minste ontvangen oproepen?  

o Of kijken we puur naar de gesprekstijd en bieden we de oproep aan bij de gebruiker 

die het minst lang heeft gesproken? 

 Moet er een rusttijd plaatsvinden na elk gesprek, zodat de medewerker zijn of haar 

administratie kan afronden? 

 Moet er wachtmuziek klinken? 

Gesproken meldteksten 
Deze kent u vast wel. U belt een nummer en krijgt meteen te horen: ‘welkom bij Bedrijf A’. U weet 

dan in ieder geval dat u het goede nummer heeft gebeld. Dit soort teksten passen niet bij elk bedrijf. 

Wat ook niet bij elk bedrijf past, maar wat zeker mogelijk is, zijn teksten die klinken tijdens het 

wachten. Hierin kan er bijvoorbeeld verwezen worden naar de website. Een andere toepassing van 

een gesproken meldtekst zou kunnen zijn om bekende storingen te melden. In dienstverlenende 

organisaties die afhankelijk zijn van techniek is dit een optie waar zeker over nagedacht zou mogen 

worden. 

CRM koppelingen 
Voor sommige bedrijven kan het handig zijn dat een inkomende oproep het CRM pakket triggert om 

meteen de juiste klantkaart naar voren te halen. Een callcenter medewerker weet dan meteen met 

welke klant of leverancier hij of zij te maken heeft. Dit komt de snelheid van handelen en de 

professionele uitstraling van uw bedrijf natuurlijk ten goede. 

De meeste CRM pakketten zijn te koppelen. Advies is om dit echter wel altijd goed uit te zoeken. 

Waar nodig zal een business partner uw IT partij benaderen om dit zo goed mogelijk in te richten. 

  



Hosted Telefonie 
Stap voor stap naar Zorgeloos Communiceren 

  
 

 
 

Zorgeloos Communiceren 
10 

Vast-mobiel integratie 
De werelden van mobiele- en vaste telefonie kunnen op veel manieren aan elkaar worden geknoopt. 

Het doel is uiteindelijk hetzelfde: een mobiel toestel gebruiken t.b.v. de vaste telefonieomgeving. 

De manier waarop providers met Vast-Mobiel integratie omgaan (VaMo) verschilt nogal.  

Verreweg de meeste providers kiezen voor een koppeling via een applicatie. Hier is dus altijd een 

smartphone voor nodig met een internetverbinding. Gebruik maken van de app is vaak via een 

gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. 

Er is ook een oplossing op basis van simkaart. De simkaart herbergt dan, naast het 06 nummer (welke 

niet altijd bekend hoeft te zijn) ook een intern nummer. Hierdoor wordt de simkaart gezien als 

onderdeel van de telefooncentrale. Uitbellen kan gewoon via de normale manier, maar wel met het 

vaste nummer als afzendnummer. Een hele mooie en geavanceerde manier van omgaan met de vast-

mobiel integratie dus.  

Groot voordeel van de laatste oplossing is dat een toestel maar één keer hoeft te worden aangemeld 

op het platform. Hiermee is de oplossing heel stabiel. Zeker omdat de simkaart altijd actief is en 

daarmee de kans op niet bereikbaar zijn minimaal is. Een applicatie is natuurlijk zo, per ongeluk, 

afgesloten. Dit komt de bereikbaarheid dan weer niet ten goede. 

 

Oproepen routeren op basis van locatie 
Dit is een persoonlijke favoriet, waarvan ik weet dat dit niet voor ieder bedrijf nodig zal zijn. Maar het 

biedt vele voordelen: 

 

Met Location Based Routing (LBR) kunnen oproepen op basis van afzendlocatie worden gerouteerd. 

Bijvoorbeeld: Een bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam en een locatie in Den Haag. Alle 
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oproepen die uit de regio Den Haag worden door de centrale onderschept en afgeleverd bij de 

locatie in Den Haag. Alle overige oproepen komen binnen in Rotterdam.  

Als dit bedrijf later ook een locatie opent in Amsterdam, dan kan LBR ook voor deze locatie worden 

ingericht. Een aantal criteria waarop gerouteerd kan worden zijn postcode en netnummer. 

Ik heb een klant onlangs hiermee enorm geholpen. Een internationaal georiënteerd bedrijf wordt 

vanuit de hele wereld gebeld. Vroeger kwam de oproep binnen op een keuzemenu, waarin in 5 

verschillende talen gevraagd werd naar de locatie van de beller.  

Na de implementatie van LBR is dit volledig geautomatiseerd. Duitsers komen bij Duits sprekende 

medewerkers, Fransen bij Franstaligen en zo door. Landcodes die niet zijn gespecificeerd komen 

automatisch bij Engelstalige medewerkers uit. Dit scheelt de klant van dit bedrijf enorm veel tijd en 

het bedrijf kan ook meteen in de juiste taal opnemen.  

Devices 
Waar we vroeger altijd belden met een vast toestel, zeker op kantoor, is er nu een veelvoud aan 

opties om te kunnen bellen. Een goede hosted telefonieoplossing geeft u de keuze uit welk device er 

gebruikt kan worden. Bij sommige oplossingen kunt u zelfs alle devices door elkaar heen gebruiken, 

afhankelijk van waar u bent en hoe u bereikbaar wilt zijn. 

Zo is het tegenwoordig mogelijk om het vaste toestel via computersoftware te verwerken, waardoor 

er geen fysiek toestel meer nodig is. Deze softphone oplossing maakt dan gebruik van de interne 

microfoon en speaker van PC of laptop. Om de gesprekskwaliteit en ervaring te verbeteren wordt er 

echter vaak gebruik gemaakt van een headset. 

Denk bij een device o.a. aan: 

 Fysiek vast toestel op bureau 

 Fysieke handset 

 Mobiele applicatie 

 Va-Mo integratie op basis van simkaart 

 Bellen vanuit PC i.c.m. softphone en headset 
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Totaaloplossingen: 
Zoals ik eerder schreef worden hosted telefonieomgevingen steeds slimmer en alles omvattender. 

Naast telefonie bevat ze steeds meer communicatieoplossingen waar veel bedrijven niet altijd bij 

stilstaan. Tot het daadwerkelijk nodig is. 

Deze whitepaper is geschreven in april 2020. We zitten middenin de Corona-crisis. Mensen moeten 

noodgedwongen thuiswerken en zo min mogelijk naar buiten. Virologen geven in de media aan dat 

dit waarschijnlijk niet de laatste keer zal zijn dat dit gebeurt. 

Hoe fijn is het dat u als bedrijf dan zonder moeite kan terugvallen op techniek? 

Een totaaloplossing herbergt eigenlijk alle extra communicatiemiddelen die beschikbaar zijn. Naast 

telefonie en internet kunt u dan denken aan oplossingen als: 

 Online vergaderen 

 Softphone integratie op laptops 

 Messaging  

 IT oplossingen 

Online vergaderen 
Sinds de Corona-crisis is het besef gekomen dat online vergaderen of video-bellen zakelijk gezien een 

meerwaarde kan bieden. Gelukkig niet alleen in crisistijd.  

Video-bellen heeft een aantal voordelen: 

 Minder reistijd voor betrokken personen 

 Te gebruiken voor interne communicatie, maar ook extern met uw eigen klanten en 

leveranciers. 

 Webbased oplossing, waardoor er geen software geïnstalleerd hoeft te worden. 

 Persoonlijker dan bellen, door het zien van gezichtsuitdrukkingen 

 Delen van documenten en schermen 

 Ook te gebruiken vanaf mobiel device of tablet 

 Ook te gebruiken voor vergaderkamers, i.c.m. geavanceerdere camera’s.  
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Betrouwbaarheid 
Communicatie is één van de belangrijkste levensaders binnen een organisatie. Het is belangrijk 

hierbij stil te staan, mocht er qua techniek iets verkeerd gaan. 

De provider dekt alles goed in. Er wordt gebruik gemaakt van meerdere datacenters. Gebeurt er iets 

bij een datacenter, dan neemt de andere het over. Bovendien worden datacenters 24/7 gemonitord. 

Veel updates vinden plaats in de nacht, omdat de meeste klanten en gebruikers dan niet aan het 

werk zijn. 

Omdat business partners vaak geen eigen platformen hebben loopt u hierin geen risico. 

Op uw eigen omgeving heeft u invloed. Omdat alles over het internet gaat is deze natuurlijk van 

levensbelang voor telefonie én IT. Maar wat gebeurt er als uw internetverbinding wegvalt?  

Een tweede internetverbinding, bij voorkeur via een andere techniek (glasvezel-kopernetwerk | 

kopernetwerk-COAX), zorgt voor hogere maandelijkse kosten, maar verlaagt het risico op niet 

kunnen werken in het geval van storingen. Een financiële overweging, maar zeker iets wat niet 

vergeten mag worden. 

Telefonie kan uiteindelijk, vrijwel altijd, worden doorverbonden naar een mobiel nummer. 

Belplan 
U heeft alle opties bekeken. Offertes naast elkaar neergelegd en u heeft een keuze gemaakt. 

Wat dan? 

Voordat een engineer een telefonieomgeving kan gaan bouwen moet er iets op papier staan. Een 

belplan geeft antwoord op de vragen rondom de bereikbaarheid van een organisatie.  

 Welke gebruikers zijn er? 

 Wie maakt gebruik van welke functionaliteiten?  

 Welke gebruikers moeten onderdeel zijn van welke wachtrijen en/of groepen? 

 Welke extra communicatiediensten moeten er worden ingericht en voor wie? 

 Hoe worden de inkomende en uitgaande oproepen geconfigureerd? 

Een goede businesspartner bespreekt dit met u en maakt samen met u het belplan. 

Het is natuurlijk ook hierin fijn dat de persoon waarmee u het belplan bespreekt kennis heeft van het 

platform waar u gebruik van gaat maken. Vaak denkt deze persoon anders over communicatie dan 

uzelf en kan hij of zij u meer inzichten geven waar u als organisatie verder mee komt. 
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Uitrol van de werkzaamheden 
Het belplan is doorgenomen. Dit wordt door een engineer opgepakt. De hosted telefonieomgeving 

en de benodigde apparatuur wordt, vaak op de locatie van de business partner zelf, voorbereid en 

ingericht.  

De planning heeft vooraf met u al een datum afgesproken waarop op uw locatie iemand zal 

langskomen om de telefonieomgeving uit te rollen. De toestellen worden geplaatst, softphones 

geïnstalleerd en er wordt een korte uitleg gegeven.  

Hierna kunt u aan de slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindconclusie: 
Een goede telefonieoplossing past bij uw wensen, waarbij mijn advies is om zeker ook na te denken 

over de toekomst en de huidige situatie omtrent techniek. 

De basis – uw internetverbinding – moet goed zijn. Anders is het verstandig hier vooraf actie op te 

ondernemen. 

Uw telefonieoplossing kan waarschijnlijk meer dan alleen bellen. Daarnaast zijn er verschillende 

manieren om bereikbaar te kunnen zijn.  

Een goede inventarisatie, een goede voorbereiding en een goede nazorg zijn van essentieel belang 

om een zorgeloos te kunnen communiceren. 
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Over Flexcom: 
Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van telecommunicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u 

zorgeloos kan communiceren. 

Flexcom is een jonge, middelgrote organisatie met twintig enthousiaste medewerkers. Ons bedrijf is 

opgericht is 1988 en gevestigd in Waddinxveen. Vanuit deze vestiging werken wij voor bedrijven in 

alle denkbare branches en sectoren, van lokale eenmanszaak tot nationaal en internationaal actieve 

ondernemingen. Ook zorginstellingen en stichtingen behoren tot onze klanten. 

Het portfolio aan producten en diensten van Flexcom is groot. Flexcom levert communicatie in de 

breedste zin van het woord. Afhankelijk van de communicatiediensten en/of producten die de klant 

nodig heeft, probeert Flexcom deze producten en diensten te combineren en een zo goed mogelijk 

pakket aan te bieden. En dit natuurlijk tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding. 

 

Wilt u meer informatie over Hosted Telefonie? Neem dan contact met ons op. 

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek! 

 

 

Naar ons contactformulier  
 

 

 

 

Bel ons  0182-630966 
 

 

 

 

 

Flexcom Telecom & IT 

Noordkade 56A 

2741 EW Waddinxveen 

 

e-mail:  info@flexcom.nl 

telefoon: 0182-630966 

https://flexcom.nl/contact
mailto:info@flexcom.nl

