TRANSFORMATIE VAN TRADITIONELE
TELEFONIE NAAR MS TEAMS EN
VIDEOCONFERENCING OPLOSSINGEN

TELEFONIE VAN ANALOOG NAAR BREEDBAND INTERNET
LANGE LEVENSWEG

Naast de telefoonverbinding, was de traditionele telefoonlijn tot 1999 de enige manier om via een
modem en inbelnummers in te bellen op het internet. Internet was voor iedereen toegankelijk, mits
ze beschikten over een modem en, vergeleken met de huidige standaarden, een enorme dosis
geduld. Het internet van vroeger was niet alleen traag, maar door de hoge inbelkosten ook erg

kostbaar. De komst van breedband internet (ADSL) in 1999 verbeterde de toegankelijkheid en de
snelheid. Steeds meer gebruikers gingen over op breedband internet. Toen KPN in 2021 stopte
met het aanbieden van inbellen op een analoge lijn op het internet, betekende dit het begin van
het einde van het ISDN tijdperk. Het huidige glasvezel biedt snelheden tot 1Gigabit per seconde.

Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat in de behoefte van thuis werken, streamen, bellen en nog meer
kan worden voorzien.

VAN TELECOM NAAR
VIDEOCONFERENCING
Telecom als autonome communicatie oplossing
staat de laatste jaren enorm onder druk van de

opkomst van Unified Communications
oplossingen en videoconferencing apparatuur.
Videoconferening was in het verleden erg
duur en eigenlijk alleen weggelegd voor

multinationals. Doorontwikkelde technologie
en software hebben eraan bijgedragen dat
videoconferencing apparatuur schaalbaar is
geworden en hierdoor ook geschikt voor

kleinere organisaties en MKB.
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EVOLUTIE
COMMUNICATIEVORMEN
Vergaderculturen en overlegstructuren zijn

veranderd. Telefonisch
vergaderen, (internationaal) reizen en vaste
(kantoor)tijden, hebben plaats gemaakt

voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
Hybride oplossingen en altijd en overal
internet voorzien in de deze nieuwe manier
van werken.

KANSEN TELECOM PARTNERS
Voor telecom partners, die nu VoIP oplossingen
en hardware aanbieden, biedt de opkomst van
het nieuwe, hybride werken volop kansen. Een

voordeel is dat er al een klantrelatie is, die
eenvoudig kan worden uitgebouwd.
Waar nieuwe ICT- technologieën een
bedreiging lijken voor deze branche, biedt dit

alleen maar kansen. Waar kennis en ervaring
ontbreekt, slaat Lydis de handen ineen om met
deze Telecom Resellers een nieuwe wereld

samen te ontdekken en uitdagingen aan te
gaan.
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KANSEN VOOR TELECOM PARTNERS IN DE TRANSFORMATIE VAN TELECOM NAAR
VIDEOCONFERENCING
De vraag naar videoconferencing is enorm gegroeid. Enerzijds komt dit door de pandemie,
met een explosieve groei in thuiswerken en anderzijds de behoefte om dit na corona door te
zetten. De focus is hiermee komen te liggen op het samenwerken in kleine(re) teams, zowel

online als offline. De functie van het kantoor met de traditionele werkplek is veranderd in een
plek van samenkomen en overleggen. Deze verschuiving biedt de Telecom Reseller volop
kansen. Het marktaandeel Lydis met IP-telefoons van Yealink in Nederland ligt op 70%. De
integratie van Yealink headsets met Yealink DECT oplossingen is een laagdrempelige stap

naar het aanbieden van hybride werkplek oplossingen. De stap naar Microsoft Teams Rooms
videosystemen en BYOD oplossingen is misschien wat groter, maar hierin ondersteunt Lydis
haar partners met een uitgebreid dienstenpakket.

DIENSTENPAKKET OM DE RESELLER TE ONDERSTEUNEN & ONTZORGEN
•

Consultancy: onze consultants adviseren over passende oplossingen voor verschillende scenario's.

•

Pre-sales ondersteuning: Lydis traint medewerkers van resellers, zowel op sales als op technisch vlak.

•

Testapparatuur: resellers of eindgebruikers kunnen zelf gedurende een periode van maximaal 30
dagen apparatuur testen.

•

Salesteam van 15 personen staat resellers bij in advies, offerte, sales en demo's en aftersales.

•

Lydis Academy: trainingen, webinars en seminars van experts. Wordt zelf een ervaren
videoconferencing reseller

Kijk voor het volledige dienstenpakket op https://www.lydis.nl/over-ons
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HYBRIDE WERKEN: SITUATIES EN OPLOSSINGEN
DE PERSOONLIJKE WERKPLEK
Persoonlijke werkplekken thuis & op kantoor vragen om hun
eigen inrichting. Voor een professionele beeld- &
geluidskwaliteit tijdens calls kies je voor een combinatie van

luxe webcam + draadloze headset. Bijvoorbeeld
de Yealink UVC20 webcam + BH72 headset, voor premium
beeldkwaliteit en noise cancellation microfoons.

VERGADERRUIMTES
Voor een kleine vergaderruimte is het handig om snel
en eenvoudig een vergadering te kunnen starten. Een
intuïtieve, herkenbare interface, zoals die van MS Teams

zorgt voor extra gemak & tempo. Voor een kleine ruimte is
een all-in-one videobar, zoals bijvoorbeeld de Yealink A20
of A30 de ideale oplossing.

TRAININGSRUIMTES
In een plenaire trainingsruimte staan 1 of meerde
sprekers centraal. Deze moeten goed te verstaan en

zichtbaar zijn voor iedere aanwezige op locatie & op
afstand. Daarnaast is het belangrijk om de rest van de
ruimte goed in beeld te kunnen brengen wanneer
nodig. Een modulair systeem, met losse camera en losse

microfoons, zoals bijvoorbeeld de Yealink MVC 860
beschikt over de nodige functies voor het faciliteren van
een hybride training.

DAAROM KIES JE VOOR YEALINK

• Kwaliteitscontrole. Met regelmatige uitvoering van pentesten door externe organisaties
zijn kwetsbaarheden geminimaliseerd.
• Versleutelde installatie. Encryptie van communicatie tijdens het installeren en gebruiken
van toestellen (o.a. IEEE 802. 1X).
• Up to date certificaten. Veiligheidscertificaten zijn eenvoudig up to date te houden door

de gebruiker en ingericht op de nieuwste standaarden (IPv6).
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