
Integreert in uw ICT en bedrijfscultuur.

Moderne
Telefonie



Telefonie, 
onderdeel van uw ICT.
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Reset levert de meest moderne manier 

van bellen. Geen telecomprovider als extra 

tussenpartij, maar rechtstreekse integratie van 

uw vaste telefoonlijnen in Microsoft Teams.

Reset heeft jarenlange ervaring met de integratie 

van telefonie en ICT. Als regionale Microsoft Gold 

partner bieden wij een unieke integratie met het 

Teams platform dat prachtig maatwerk mogelijk 

maakt.

De voordelen van telefonie bij Reset.
 l Platform-integratie met Teams  

dankzij Microsoft Partnerschap

 l Integratie van analoge apparaten  

(zoals deurbel, lift of slagboom) 

 l Telefoonlijnen volledig bij ons in beheer  

(niet bij Microsoft)

 l Volledige integratie van vaste telefonie  

in de Teams-app

 l De beste ondersteuning dankzij  

Advanced Microsoft Support

Integreer uw regionale, 

buitenlandse en service-nummers

Gesprek gemakkelijk uitbreiden 

naar groepsgesprek

Uitbellen met 

verschillende nummers

Gesprek overnemen 

met een ander device

Uitgebreide wachtrij 

functionaliteit

Mobiele integratie 

(bel met de Teams-app)

Audiogesprek omzetten 

naar video-gesprek

Stel werkuren 

en afwezigheid in

Gebruik simpele, 

maar specifieke hardware

Enkele highlights van Bellen met Teams

address-book

phone users

laptop

music

mobile-alt

videocalendar-alt

headset



Een complete digitale centrale.

Teams is uw nieuwe telefooncentrale.
Microsoft Teams bevat de complete functionaliteit 

van reguliere telefooncentrales. Daarnaast bevat 

het talloze slimme functies en integraties die het 

uw medewerkers makkelijker gaan maken. Zo 

communiceren en werken ze efficiënt samen in 

één app. U heeft geen lokale telefooncentrale, of 

een cloud VoIP-centrale meer nodig.

Moderne telefonie integreert in uw bedrijf.
Telecomproviders proberen hun huidige, 

ouderwetse systemen in de lucht te houden en 

bedenken daar telkens nieuwe, losse, producten 

voor die slecht integreren in uw processen. Dit 

terwijl er al nieuwe, complete oplossingen zijn, die 

goedkoper zijn, en fantastisch integreren in de ICT 

van uw bedrijf.

U kunt op het volgende besparen:
• Geen lokale telefooncentrale meer nodig

• Geen dure telefoons, maar gebruik de Teams-app 

op bestaande smartphones of met een headset op 

uw laptop

• Geen belminuten of tikken, maar vaste bundels

• Geen extra telecomleverancier, maar geïntegreerd 

in uw bestaande ICT-beheer

• Geen tussenpartijen, Reset levert direct en heeft 

alle kennis in huis.
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Wat verandert er voor u?

Een telefooncentrale op locatie is tegenwoordig niet meer nodig. U belt met uw eigen 
vaste nummers via Microsoft Teams; de meest complete applicatie om samen te werken. 
Kostenbesparend en tegelijkertijd meer functionaliteit.

Gebruik uw eigen telefoonnummers.
Bel en wordt gebeld met uw eigen vaste 

telefoonnummers in Microsoft Teams. De 

software van Microsoft bevat een telefonie-

functie die alle gangbare functionaliteit heeft 

van een telefooncentrale. De software wordt 

continue doorontwikkeld met nieuwe functiona-

liteit. Daarnaast is Teams hét platform voor uw 

medewerkers om efficiënt samen te werken. 

Hoe werkt bellen met teams?
U kunt Bellen met Teams gebruiken met een 

zakelijk abonnement op Microsoft 365. Omdat 

Reset zelf telecomprovider is, kunnen wij uw 

telefoonnummers koppelen met de digitale 

achterkant van Teams en deze beschikbaar 

maken in de app. Zo versterkt uw IT-partner uw 

telecom, wat winst oplevert voor de efficiency 

van uw bedrijf voor bijvoorbeeld administratie en 

support.

Ook maatwerk mogelijk.
Uw vaste nummers worden aan Teams gekoppeld  

met een Session Border Controller (SBC). Deze 

is en wordt door Reset zelf ontwikkeld. Hierdoor 

zijn maatwerkopties mogelijk, zoals integratie 

van lift-alarm-systemen,  slagboom-intercoms of 

andere analoge systemen.

Besparingen door te werken met Teams

Bron: The Total Economic ImpactTM Of Microsoft Teams; A Forrester Total 
Economic Impact TM onderzoek in  opdracht van Microsoft april 2019

1.1 tot 8.0 uur
per gebruiker per weekuser-clock

17,7% sneller
beslissen, dankzij efficiënter 
online samenwerken

tachometer-alt
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U zijn veel verschillende oplossingen om te bellen met Teams. Van bureautoestel, integratie in 
uw auto tot app in uw broekzak. Op elk moment van de dag bent u bereikbaar zoals u dat wilt.

Zet uw Microsoft 365 beheer dan over naar Reset. Het is voor ons dan een kwestie van een 
vinkje aanzetten om telefonie in Teams beschikbaar te maken. Bovendien kunnen we dan 
de beste support bieden.

Houd uw handen vrij.
Of u in de auto zit, of achter uw bureau. 

Uw smartphone in combinatie met een 

professionele headset zorgt ervoor dat u uw 

handen vrij heeft om te multi-tasken.

Reset heeft verschillende partnerschappen met 

Microsoft: QMTH, CSP Direct en Gold Partner. Deze 

bewijzen onze ervaring en kunde op het gebied van 

implementatie van Microsoft Producten.

Wij bieden de beste ondersteuning.
Onze engineers worden ondersteund door Microsoft 

Advanced Support. Wij staan hierbij in direct 

contact met support, techneuten en ontwikkelaars 

van Microsoft en hebben voorrang op partners 

met Premium Support. Zo kunnen wij u snel 

ondersteunen met oplossingen bij problemen, 

advies voor architectuur en ontwerpen.

Eén device voor elke situatie.

Gebruikt u al Teams en Microsoft 365?

Ouderwets modern maken.
Een vast toestel op uw bureau klinkt misschien 

ouderwets, maar hoeft dat zeker niet te zijn. Reset 

levert de nieuwste bureautoestellen, met groot 

kleurenscherm, met Microsoft Teams geïntegreerd. 
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Onze favoriete functies.
Microsoft Teams brengt al uw communicatie 

samen in een gedeelde werkruimte op elk 

device, waar u kunt chatten, vergaderen, 

bestanden delen, én bellen. Onafhankelijk 

van waar u bent.

Bereikbaar op uw vaste nummers.
U kunt uw bestaande telefoonnummers gewoon 

gebruiken dankzij Direct Routing. Zo vernieuwt 

u uw complete bel-omgeving, zonder dat uw 

relaties er iets van merken. 

Telefoniefuncties op elk apparaat.
Geef mensen de belfuncties die ze nodig 

hebben om snel en makkelijk te kunnen werken. 

Uiteraard kunt u gewoon doorverbinden, heeft 

u muziek in de wachtstand, kunt u gesprekken 

parkeren en is er voicemail in Teams. En dat op 

elk device, dus zowel op uw smartphone als op 

de computer.

Interne doorkiesnummers.
Ook interne doorkiesnummers blijven gewoon 

werken. Zo verandert er ook intern voor uw 

medewerkers niets.

Van gesprek naar video-vergadering.
Schakel van groeps-chat naar videobellen met 

één klik op een knop. Teams van 10 of 10.000 

mensen kunnen op één plek vergaderen, op 

hoeveel verschillende locaties ze zich ook 

bevinden.

Al uw bestanden snel bij de hand.
Zoek nooit meer verwoed naar bestanden. U 

kunt je Word-, PowerPoint- en Excel-bestanden 

in realtime bekijken, delen en bewerken.

Chat met elk apparaat.
Houd snel en makkelijk contact met collega’s 

door middel van chat. Stuur berichten, foto’s, 

GIF’s, stickers en emoji’s in een groeps-chat of in 

één-op-één berichten.

Nog veel meer functionaliteit in Teams.
Teams is niet alleen om te bellen, maar is een 

complete tool voor collega’s om samen te 

werken. Van video groepsvergaderingen, tot het 

samenwerken in uitgebreide planningen. Met 

Microsoft Teams werkt uw team gestructureerd 

samen.
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Vergaderen met Teams Rooms.
In een moderne vergaderruimte hoeft allang 

niet meer iedereen aanwezig te zijn. Met 

de nieuwste hardware en software kunt u 

eenvoudig vergaderen met gasten. Dit kunnen 

collega’s zijn die vanuit huis, of klanten die vanaf 

hun eigen locatie deelnemen. Deel schermen, 

presentaties en zoom in, met extra content 

camera’s, op iets dat op tafel ligt. 

35 functies van bellen met Microsoft Teams.

 l Bezettoon bij bezet

 l Gesprek escalatie

 l Gesprek Parkeren

 l Beller-ID maskeren

 l Oproepen doorverbinden en 

afhandelen

 l Wachtrij

 l Voicemail 

 l Aangepaste contactgroepen

 l Aangepaste beltonen

 l Directe routering

 l Dashboard voor directe 

routering

 l Kiesplannen 

 l Niet storen tijdens 

prioriteiten

 l Dynamische noodoproepen

 l Nummer kiezen

 l Volledige 

delegatieondersteuning

 l Groepsoproep ophalen

 l Locatiegebaseerde routering

 l Media Bypass (directe 

routering)

 l Nummeroverdracht voor 

belplannen

 l Belplannen van Microsoft 

 l Out of Office ondersteuning

 l Routingregels

 l Schermdeling vanuit chat

 l Veilig bellen tussen tenants

 l Gedeelde lijnweergave

 l Gelijktijdig rinkelen

 l Sneltoetsen

 l Beheercentrum voor teams

 l Teams en SfB-oproepen

 l Drieweg PSTN-oproepen

 l TTY-ondersteuning

Kies voor onze complete ICT-oplossing, 
inclusief Microsoft Teams. 

Microsoft Teams is een tool die een fantastische manier van werken mogelijk maakt. 

Wij bieden een totaalpakket aan waar álle tools inzitten die uw bedrijf nodig heeft. Alle ICT die u nodig heeft bij 

één partner, inclusief onderhoud en vaste duidelijke prijzen, nooit verrassingen achteraf.
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