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HiPath OpenScape Office is een 
applicatiesuite voor unified commu-
nications. HiPath OpenScape Office 
is iets zeldzaams in de communicatie-
branche, een WOW!-product. 

In dit boek voor HiPath OpenScape 
Office vind je het volgende:

•  Een beschrijving van HiPath
    OpenScape Office.
•  Een uitleg van de soorten pro-
    blemen waarmee het midden- en
    kleinbedrijf wordt geconfronteerd
    en hoe deze kunnen worden opge-
    lost met HiPath OpenScape Office.

Klanten eisen snellere responstijden 
van hun leveranciers. En tegelijkertijd 
zijn er nu meer manieren om te 
communiceren dan ooit tevoren. 
Omdat er zoveel manieren zijn 
om contact op te nemen, is het 
gevolg dat we meerdere keren naar 
verschillende apparaten bellen en 
meerdere berichten achterlaten. 
We beschikken over meer manieren 
om te communiceren, maar we 
krijgen juist minder vaak bij de eerste 
poging contact met de persoon die 
we willen spreken. Siemens noemt 
dit verschijnsel “het dilemma van 
gefragmenteerde communicatie”. 

De klant raakt gefrustreerd. Dit kan 
het midden- en kleinbedrijf klanten 
kosten. Vaak is het enige wat gefrus-
treerde klanten hoeven te doen het 
telefoonboek pakken; ze vinden zo vijf 
of zes bedrijven die hetzelfde doen. 

Maar wat er vaker gebeurt, is dat 
bedrijven, zelfs kleine bedrijven, 
zo’n 6.000 Euro per jaar meer aan 
communicatie besteden dan nodig is 
in een poging om hun klanten niet 
te confronteren met dit dilemma van 
gefragmenteerde communicatie. 

Het bewijs bevindt zich in een 
onderzoeksrapport van Siemens 
genaamd “De schade opnemen: wat 
kost gefragmenteerde communicatie 
je onderneming?” 

Wat doet Siemens aan dit 
dilemma van gefragmenteerde 
communicatie? 

Een aantal jaren geleden heeft 
Siemens haar bekroonde “LifeWorks”-
visie van onbegrensde communicatie 
ontwikkeld. Bij het realiseren van 
deze visie boorde Siemens als 
eerste de markt van geïntegreerde 
communicatie aan, die op dat 
moment in de kinderschoenen 
stond. Siemens was ongeveer het 
eerste communicatiebedrijf dat 
samenwerkte met Microsoft™ om 
een reeks applicaties te produceren 
die samenwerking en communicatie 
eenvoudig maakten. Deze werden 
ondergebracht in een product met 
de naam HiPath OpenScape Office. 

Inleiding
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De strategie van Siemens voor het 
realiseren van de “LifeWorks”-
visie wordt Open Communications 
genoemd. De Open Communications 

strategie van Siemens wordt 
ondersteund door een aantal principes 
die de productontwikkelingsstrategie 
van Siemens over de hele linie 
informeren en aansturen.

Wat zijn precies de principes 
van Open Communications?

1. Unifi ed Communications 
- na IP-communicatie is dit de
“next big thing”. Hiermee wordt
alle relevante bedrijfscommunicatie
(spraak, e-mail, video, mobiel en
expresberichten) in een eenvoudige, 
naadloze ervaring geïntegreerd 
die wordt ondersteund door 
aanwezigheids- en op voorkeuren 
gebaseerde technologie.

2. Op IT gebaseerde communicatie 
– spraak is hard op weg om een van 
de standaardapplicaties te worden 
die in een computerruimte wordt 
uitgevoerd. Het enige wat nodig is, 
zijn een IP-netwerk en open standaard 
LINUX-servers.

3. Fixed Mobile Convenience 
– de functies en kostenbeheersing 
van spraakdiensten via vaste telefoons 
worden gecombineerd met de fl exibi-
liteit en het gemak van mobiele 
telefonie.

4. Bedrijfsprocesintegratie 
– communicatie wordt ingebouwd 
in bedrijfsprocessen om ineffi ciënties 
weg te nemen, de besluitvorming te 
versnellen en de service die je klant 
aan zijn klanten biedt te verbeteren.

5. Veelzijdige gebruikerservaring 
– er worden technologieën en 
apparaten gecreëerd die eenvoudig 
en prettig zijn in gebruik, zodat klanten 
het product kopen en bedrijfsvoordelen 
worden gegarandeerd. Veel IT-projecten 
zijn er niet in geslaagd om de verwachte 
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voordelen te behalen omdat de eind-
gebruikers de nieuwe technologie niet 
accepteerden of omdat de nieuwe 
manier om dingen te doen hun leven 
niet makkelijker maakte.

6. Continuïteit en integriteit 
– Siemens erkent dat bedrijfs-
continuïteit even belangrijk is 
voor het midden- en kleinbedrijf. 
Robuustheid, betrouwbaarheid en 
schaalbaarheid zijn in de oplossingen 

ingebouwd, zodat onze klant 
vertrouwen kan hebben in zijn 
communicatieomgeving.

7. Open service 
– services en implementatiekeuzes 
die het gemakkelijk maken voor het 
midden- en kleinbedrijf om nieuwe 
technologieën door te voeren en 
waarmee de investering snel kan 
worden terugverdiend.

Moeten de telecombedrijven niet 
ook hun netwerken aansluiten?

Ja, het heeft geen zin om apparaten 
en applicaties te combineren als ze 
allemaal nog steeds vertrouwen op 
volledig onafhankelijke netwerken. 
Daarom zijn telecombedrijven begon-
nen met het integreren van hun vele 
netwerken in één IP-netwerk met 
behulp van het SIP-internetprotocol. 
Producten als OpenScape Office 
zijn vanaf de eerste dag ontworpen 
om op deze nieuwe netwerken te 
worden gebruikt.

Wat is de relevantie van dit 
allemaal voor ons?

HiPath OpenScape Office is het 
nieuwste product van Siemens 
dat speciaal is ontworpen voor de 
MKB-markt om het dilemma van 
gefragmenteerde communicatie op 
te lossen. Belangrijker is dat het op 
de principes van Open Communi-
cations is gebouwd. 
Het is ook toekomstbestendig met 
open interfaces voor verbinding met 
netwerken van de volgende generatie.
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HiPath OpenScape Office is een appli-
catie voor geïntegreerde communicatie, 
een IP-BX en netwerkcomponenten, 
allemaal op een Linux-platform. Het 
systeem wordt geleverd met alle 
software vooraf geïnstalleerd en 
met standaardconfiguraties, zodat 
het snel en eenvoudig kan worden 
geïnstalleerd.

HiPath OpenScape Office is vanaf het 
begin ontworpen als een oplossing 
voor het MKB. Het is geen beperktere 
versie van een oplossing voor grote 
ondernemingen en ook niet een aantal 
verschillende producten die aan elkaar 
zijn gekoppeld. OpenScape Office is 
uniek vanwege de totale integratie van 
functionaliteit in de vorm van één box. 
Er zijn 5 modules die samenkomen in 
de constructie van OpenScape Office.

Overzicht van
de oplossing
HiPath OpenScape Office is het 
eerste en enige unified communica-
tions systeem dat gebruiksgemak, 
ingebouwde spraak- en conferentie-
diensten, voice-mail, expresberichten, 
mobiliteit en bereikbaarheid biedt aan 
organisaties met 20-150 gebruikers.

HiPath OpenScape Office:
•  Eén Linux gebaseerde oplossing
•  Alle applicaties vooraf geïnstalleerd
•  Eenvoudig te installeren
•  Eenvoudig in gebruik
•  Toekomstbestendig met SIP
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Veelzijdige applicaties (Doe meer), krachtige 
aanwezigheidsopties (Weet meer) en mobili-
teits-/groeiopties (Bereik meer) voor het MKB

Het hart van OpenScape Office wordt 
gevormd door de HiPath OpenScape Office-
applicatiesuite. Hiermee beschik je over auto-
matische aanwezigheidsstatus en kun je alle 
communicatievormen in één overzichtsweer-
gave bekijken: voicemail, faxberichten, e-mail, 
expresberichten of logboek van oproepen. 
Aanwezigheidsstatus is slechts een van de 
vele applicaties die HiPath OpenScape Office 
te bieden heeft.

Vaste spraaktechnologie met het gebruiks-
gemak van mobiele telefonie

Met de uitgebreide functionaliteit van 
Siemens voldoet HiPath OpenScape Office 
aan de behoeften van medewerkers die 
steeds mobieler worden. Of je nu werkt met 
flexplekken, bureaus deelt, thuis werkt of veel 
onderweg bent, dankzij OpenScape Office 
kun je contact houden en zelf bepalen hoe 
je communiceert.
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Ruime bandbreedte en snelle verbindingen 
WAN-connectiviteit 

Dankzij geïntegreerde LAN- en WAN-
componenten hoeven geen dure externe 
apparaten meer te worden aangeschaft. 
Alles bevindt zich in één box en is daarom 
goedkoper te ondersteunen en eenvoudiger 
te onderhouden.

Intuïtieve installatiewizards zorgen voor 
korte installatietijd

Een standaardwebbrowser is het enige dat je 
nodig hebt. Je hoeft geen systeemintegrators 
en dure netwerkspecialisten in de arm te 
nemen. Intuïtieve wizards zorgen ervoor dat 
de installatie en dagelijkse verplaatsingen en 
wijzigingen eenvoudig verlopen. Afhankelijk 
van de complexiteit van de omgeving duurt 
de installatie slechts een paar uur.
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Automatische en handmatige aanwezigheidsstatus
myPortal-invoegtoepassing voor Outlook
Persoonlijke voicemail en faxservice
Persoonlijke notificatie en doorsturen/
doorverbinden
Veilige verzending van interne expresberichten
Vergaderingbeheer (ad hoc- en Meet-Me-
conferenties) via slepen-en-neerzetten
Gespreksopname
Bellen vanaf applicatie/pc

                                          …en nog veel meer!

Eénnummerservice
Bel mij! –functionaliteit
Spraak en data via WLAN (snelle roaming en 
overdracht)
Professionele HiPath ComScendo-spraakfunctie-
set zorgt voor glasheldere stemklank
SIP voor eindgebruikerapparaten en internet-
telefonie
Inkomende en uitgaande CTI-functionaliteit
AutoAttendants voor persoonlijk gebruik en 
gebruik door het bedrijf
Attendantconsole (voor hele onderneming 
en team)

a
a
a

a

a

a
a

a

SIP-internettelefonie
Geïntegreerde routering
SPI (Stateful Inspection firewall)
VPN gebaseerd op de IPsec-standaard
NAT (“Network Address Translation”, 
omzetfunctie voor netwerkadressen)

Gigabit uplink-poort
Ondersteuning voor virtuele LAN (VLAN)
Laag-3-routering
802.1p laag-2 “Quality of Service”

Analoog (abonnee en trunk)
ISDN (BRI en PRI)

a
a
a
a
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a
a
a
a

a
a

Eén webgebaseerde beheerdersinterface 
(applicaties, spraak, connectiviteit).
Vertrouw gerust op de veilige externe toegang 
via internet of inbellen via RAS-toegang.
Bespaar op opleidingskosten. 80% van alle 
installaties kan worden uitgevoerd door een 
technisch medewerker die de computerbased 
training heeft gevolgd.

a

a

a

LAN-connectiviteit

Connectiviteit met bestaande apparatuur



myPortal is de (gratis) pc-client voor eindge-
bruikers die een gebruiksvriendelijke interface 
tot de vele functies van HiPath OpenScape 
Offi ce biedt. myPortal kan ook met Microsoft 
Outlook™ worden geïntegreerd. myPortal is 
wat eindgebruikers elke dag zullen zien. Voor 
hen IS myPortal HiPath OpenScape Offi ce.

Eén centrale interface voor al je 
communicatie.

• Zie je een binnenkomend gesprek
   dat je echt moet aannemen voordat 
   het naar de voicemail gaat? – NEEM
   HET AAN!

Een aantal van deze problemen wordt 
als volgt door OpenScape Offi ce 
opgelost:

• Je belt met een belangrijke klant
   die DIRECT een conferentiegesprek 
   wil met drie kernteamleden. Je kunt
   onmiddellijk zien wie beschikbaar 
   is. Je kunt beschikbare teamleden 
   rechtstreeks toevoegen via de client
   om ze meteen te bellen. Als je ziet 
   dat iemand in gesprek is, kun je die 
   persoon een expresbericht sturen 
   met het verzoek aan de vergadering
   deel te nemen zodra het kan.

• Je leest een document in Excel,
   Word of een andere Offi ce-applicatie 
   en je wilt een contactpersoon bellen
   die in het document wordt vermeld. 
   Je kunt deze persoon rechtstreeks 
   bellen door op het telefoonnummer 
   op het scherm te klikken.

• Je probeert al de hele dag een 
   belangrijke contactpersoon te 
   pakken te krijgen en je ziet dat 
   deze belt en op het punt staat om 
   een bericht in te spreken. Neem de
   telefoon op en beantwoord het 
   gesprek voordat de voicemail wordt 
   ingeschakeld.

• Je hebt de hele dag vergaderd,
   hebt tussen bedrijven telefoontjes
   beantwoord, maar je bent vergeten

Hoe werkt het in de praktijk?
• Wil je iemand dringend spreken?
   Stuur hem of haar een veilig
   expresbericht – GEBRUIK 
   EXPRESBERICHTEN!

• Kijk je naar een scherm waar
   onmiddellijk de input van een 
   collega op gegeven moet worden?

    Bel die persoon dan vanuit datzelfde
    scherm! – MET ÉÉN KLIK KUN JE 
    DIRECT BELLEN!

•  Voer je een gesprek dat cruciaal is 
    en zou je willen dat je het gesprek 
    kon opnemen zodat je het achteraf 
    zou kunnen terughoren of vast-
    leggen? – NEEM HET GEWOON OP!

Integreer de telefoon 
op je bureau, je 
mobiele telefoon 
en pc! 

myPortal is alles 
dat je nodig hebt voor 
geïntegreerde en produc-
tieve communicatie!
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Integreer de telefoon Integreer de telefoon 

dat je nodig hebt voor dat je nodig hebt voor 
geïntegreerde en produc-geïntegreerde en produc-
tieve communicatie!tieve communicatie!



   door wie je bent gebeld en wie je 
   heeft teruggebeld. Je kunt bepaalde
   berichten prioriteit geven en bekijken
   in je logboek van oproepen zodat 
   je niet meer elk bericht hoeft te 
   beluisteren en direct de juiste 
   persoon kunt terugbellen

• Je moet regelmatig overschakelen
   tussen twee communicatieportalen: 
   e-mail en voicemail. Integreer e-mail 
   en voicemail in één scherm met 
   de myPortal-invoegtoepassing 
   voor Outlook.

Wat hebben we nog meer nodig om 
de oplossing compleet te maken?

Een oplossing voor geïntegreerde 
communicatie zou niet compleet zijn 
zonder een keuze aan apparaten. 
Eindgebruikers geven nog steeds 
de voorkeur aan een vaste telefoon 
op hun bureau. Daarom kunnen 
klanten van Siemens naast draadloze 
telefoons, integratie van mobiele 
telefoons en “softphones” voor de pc 
kiezen uit de optiPoint 410/420- en de 
OpenStage-serie van vaste telefoons.

HiPath 
OpenScape Offi ce:

•  Is open, mobiel, draadloos en
    geïntegreerd – op maat gemaakt 
    voor de MKB-markt
•  Heeft alles geïntegreerd dat 
    eenvoudig is in gebruik
•  Stelt een MKB-kantoor open voor 
    een geheel nieuwe manier van
    werken
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HiPath OpenScape Offi ce 

• Veelzijdige applicaties
• Schakelopties voor randapparatuur
• Schaalbaar tot 150 gebruikers

• Voor mobiliteit ter plaatse: 
   optiPoint WL2 Professional
• Voor IP-fl exibiliteit: optiPoint
• Voor aanraaktechnologie: 
   OpenStage

• Access Points voor mobiliteit 
   ter plaatse (WLAN)
• Snelle en veilige roaming en
   overdracht voor spraak-
   verbindingen
• Clusters tot 10 AP’s
• Robuuste Quality of Service
• Snelle en eenvoudige 
   implementatie

++ Apparatuuropties ++Opties voor 
mobiliteit ter plaatse

• Access Points voor mobiliteit 
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Welke voordelen kunt u verwachten 

van de installatie van OpenScape 

Office?

Elk bedrijf is weer anders, maar hieronder 

volgt een aantal van de voordelen waar-

van bedrijven kunnen profiteren:

Tevredener klanten en 
medewerkers: 
medewerkers langer in het bedrijf 

houden door het verminderen van stress 

en frustratie die ontstaan als gevolg van 

inefficiënte communicatie waardoor 

deadlines niet worden gehaald. 

Klanten tevreden houden door sneller te 

reageren op vragen en problemen door-

dat bekend is wie wanneer beschikbaar 

is en er onmiddellijk actie kan worden 

ondernomen.

Meer omzetkansen: 
de kans van je klant verminderen op 

het mislopen van veelbelovende omzet-

mogelijkheden of het te laat onder-

kennen van een cruciaal probleem 

vanwege inefficiënte communicatie.

Verbeterde productiviteit:
Get back up to 1 hour of their workday 

per employee.

•  HiPath OpenScape Office Integratie

    met Outlook-werkbalk = 

    Eén mailbox: 

    HiPath OpenScape Office biedt inte-

    gratie met Outlook zodat alle spraak-, 

    fax- en e-mailberichten via één mailbox

    kunnen worden geopend en beant-

    woord. Dit bespaart een gemiddelde 

    medewerker 43 minuten per dag. 

    (Bron: Sage Research)

•  Aanwezigheidsstatus = 

    Gemakkelijker samenwerken 

    en snellere klantenservice: 

    maak ad hoc- vergaderingen of 

    gebruik interne expresberichten 

    voor besluitvorming, of reageer 

    snel op wensen en vragen van klanten. 

    In staat zijn om elke collega, klant of 

    partner te bereiken via expresberichten

    bespaart de gemiddelde medewerker 

    31 minuten per dag. (Bron: Sage 

    Research). Er wordt geen tijd meer 

    verspild aan bellen of het achterlaten

    van berichten om te achterhalen welke

    medewerkers wanneer beschikbaar zijn.

Meerwaarde
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•  Geavanceerd doorschakelen van

    oproepen op basis van aanwezig-

    heid = Slechts één nummer vereist: 

    met de myPortal voor Outlook-invoeg-

    toepassing wordt de aanwezigheids-

    status en het doorsturen van oproepen 

    automatisch bijgewerkt met trefwoorden

    (“vergadering” of “ziek”). Het is niet 

    meer nodig om jezelf handmatig aan te

    melden en je aanwezigheid bij te werken.

•  Mobiliteitsopties = Vrijheid: 

    mobiliteit binnen je vestiging biedt 

    vrijheid aan medewerkers die niet 

    vast aan een bureau zitten en binnen 

    het gebouw bereikbaar moeten blijven. 

    Mobiele handsets en mobiele telefoons

    kunnen gebruikmaken van de uitge-

    breide functionaliteit van HiPath 

    OpenScape Office (oproepen,	door-

					sturen,	telefonisch	vergaderen,	enz.)

•  Pop-ups met infostatus = Controle:

    wanneer er een belangrijke oproep 

    binnenkomt, ontvang je hierover 

    onmiddellijk een melding en kun je 

    kiezen of de oproep belangrijk genoeg

    is om aan te nemen of dat deze naar 

    de voicemail wordt doorgeschakeld, 

    zodat je later actie kunt ondernemen.

•  Logboek van oproepen = 

    Visibiliteit: 

    oproepen naar en van klanten, leve-

    ranciers en andere contactpersonen 

    zijn eenvoudig te traceren. Je kunt

    eenvoudig zien wie heeft gebeld en 

    deze personen terugbellen.

•  Persoonlijke AutoAttendants = 

    Betere klantenzorg: 

    je kunt je voicemailbegroeting en aan-

    wezigheidsstatus automatisch wijzigen 

    op basis van trefwoorden in Outlook 

    als “ziek” of “vergadering”.

Kostenvermindering:
•  Kosten voor lokale en interlokale 

    gesprekken nemen naar schatting 35 –

    40% af met behulp van expresberichten

    en het aantal terug te bellen personen 

    neemt af. Investeer deze besparingen 

    in de groei van je bedrijf.

•  Kosten voor mobiele gesprekken nemen

    naar schatting 15 - 20% af. Als de 

    Bel mij!-functie wordt gebruikt, worden

    oproepen gestart vanuit het kantoor, 

    waardoor gebruik wordt gemaakt van 

    goedkopere beltarieven. Investeer deze

    besparingen in de groei van je bedrijf.

Lagere TCO:
•  Installatietijd – intuïtieve wizards, vooraf

    geladen software en applicaties die 

    alleen maar hoeven te worden 

    geactiveerd.

•  Opleidingstijd – dankzij de intuïtieve 

    myPortal-gebruiksinterface hebben 

    gebruikers de oplossing snel onder 

    de knie.

•  Onderhoud – updates/upgrades 

    worden via het web uitgevoerd – geen

    noodzaak tot dure consultants en 

    lange integraties.

•  Kapitaalinvestering - OpenScape Office

    werkt met de bestaande infrastruc-

    tuur van de klant, wat betekent dat 

    het bestaande systeem niet compleet 
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    hoeft te worden vervangen. De soft-

    ware is ontwikkeld op basis van open 

    standaarden - dus geen afhankelijkheid 

    van softwareleverancier(s). Applicaties 

    van derden kunnen in het HiPath Open-

    Scape Offi ce-systeem worden inge-

    bouwd en eraan worden toegevoegd.

•  Volledig geïntegreerde hardware.

Hoe eenvoudig is het om een 

ROI (rendement op investering) 

te berekenen?

Als u een systeem voor 50 gebruikers na 

24 maanden terugverdiend wilt hebben, 

hoeft u per dag slechts 60 cent per 

gebruiker te besparen. 

U kunt het volgende besparen…

•  4 minuten op een mobiele telefoon

    tegen 10 cent/minuut

•  30 seconden op een conferentiedienst 

    tegen 80 cent per minuut

•  1,5 km reizen per auto om een klant 

    te bezoeken

•  30 seconden op een telefoonrekening

    van een hotel

•  1 minuut op een internationaal 

    gesprek met een mobiele telefoon

Of wilt u voor de volgende onnodige 

kosten blijven betalen?

•  De kosten voor het missen van een 

    belangrijk telefoontje van een klant 

    omdat hij geen pop-ups met infostatus

    heeft.

•  De kosten van het doorverbinden van

    een klantgesprek naar iemand die er 

    niet is omdat hij geen aanwezigheids-

    monitoring heeft.

•  De kosten die hij maakt wanneer de 

    instructies van een klant verkeerd 

    worden begrepen omdat er geen 

    mogelijkheid is tot het opnemen van

    gesprekken.

Hoe kunnen we de meerwaarde van 

OpenScape Offi ce samenvatten?

Dat is heel gemakkelijk. De klant kan 

“Meer doen, Meer weten en Meer 

bereiken”.

Do more
Gebruikmaken van een effi ciënte bedrijfs-

communicatie voor een snellere samen-

werking door de gehele organisatie heen, 

reageren op vragen en wensen van klanten 

door ze meteen naar de juiste mensen 

door te verbinden, de omzet verhogen 

doordat per dag meer werk kan worden 

verzet. Minder vertraging met voicemail 

en geen telefoontikkertje meer voor een 

hogere productiviteit.

De 60-centsuitdaging 
                  Kunt u dagelijks 
                  60 cent per gebruiker 
                  besparen? 
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De 60-centsuitdaging De 60-centsuitdaging 
                  Kunt u dagelijks                   Kunt u dagelijks 
                  60 cent per gebruiker                   60 cent per gebruiker 
                  besparen?                   besparen? 

bereiken”.

Do more
Gebruikmaken van een effi ciënte bedrijfs-



Know more

Je medewerkers worden dagelijks 

bestookt met massa’s berichten en infor-

matie. Zorg dat ze greep houden op hun 

communicatiemiddelen en niet anders-

om. Stel prioriteiten vast voor berichten, 

beantwoord belangrijke oproepen en 

stel vast op welke berichten onmiddellijk 

moet worden gereageerd. Verlaag de 

kans op het missen van projectdeadlines 

en verhoog tegelijkertijd voor de tevre-

denheid van medewerkers en klanten.

Be more

Neem	vanaf	een	externe	locatie	snel	

contact	op	met	klanten,	medewerkers	

en	leveranciers	alsof	je	op	kantoor	

bent.	Blijf de concurrentie voor. Naar-

mate je bedrijf groter wordt, kun je

medewerkers gemakkelijk verplaatsen, 

toevoegen en wisselen. Bespaar op je 

maandelijkse telefoonrekening en 

investeer die besparing in je bedrijf. 

Ban overbodige kosten uit je bedrijf.

Om terug te komen op het product, 

hoe kan deze meerwaarde aan afzon-

derlijke functies worden gekoppeld?

Bekijk de tabel op de volgende 

pagina’s.
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Do more.             Know more.              Be more.
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Telefoons
Er is een grote keuze aan workpoints die 

met OpenScape Offi ce kunnen worden 

geïntegreerd.

optiPoint 410 entry

Een model op instapniveau waardoor VoIP bijzonder kosteneffi ciënt 

wordt. Kan net als bij alle optiPoints stroom verkrijgen via een kabel 

of via een optioneel extern stroompakket.

optiPoint 410 economy

Gebruiksvriendelijke toegang tot de volledige reeks telefoonfuncties via 

het optiGuide-menusysteem op het scherm. Deze telefoon is met name 

geschikt voor abonnees voor wie naam- of nummerweergave van de beller 

een absoluut vereiste is. (Geen uitbreiding of ingebouwde LAN-switch.)

optiPoint 410 economy plus

Even voordelig, maar voorzien van een mini-switch (zodat de LAN-

verbinding met een pc kan worden gedeeld) en een headsetpoort.

optiPoint 410 standard

Deze telefoon voldoet aan alle vereisten van een werkstation in een 

modern kantoor. De telefoon is voorzien van een full-duplex luidspreker- 

modus en uitbreiding via modules en adapters. De telefoon biedt 

CT-integratie en geïntegreerde headsetondersteuning.

IP-fl exibiliteit

• Veel keuzes uit 

   beperkte tot geavan-

   ceerde functies

• Eenvoudige 

   implementatie

• Gestroomlijnd 

   ontwerp

• Instelbare toetsen

optiPoint-productlijn

Eenvoudige 
integratie

• Verbinding met niet-

   draadloze IP-netwerken

• Aanraaktechnologie

• Bluetooth-integratie

• Gespreksbeheer vanaf 

   het bureaublad

OpenStage-lijn 

Mobiliteit ter 
plaatse

• Hoge prestaties, 

   rechtstreekse IP-

   verbinding met 

   HiPath-systemen

• Telefoonboek

• Robuust ontwerp

• Groot kleurendisplay

optiPoint WL2 
Professional
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optiPoint 410 advance
Het advance-model biedt uitgebreide opties voor abonnees die een maxi-
mum aantal toetsen vereisen voor functies/telefoonnummers/namen. De 
telefoon is voorzien van een grafi sche display met achtergrondverlichting 
en 4 regels. De geïntegreerde USB-poort garandeert een maximum aan 

fl exibiliteit en capaciteiten voor uitbreiding in de toekomst.

optiPoint 420 economy
Een IP-telefoon die van alle functies is voorzien met een ingebouwd 
optiGuide-menusysteem en 12 functietoetsen en een LCD-display met 
2 regels. Net als alle 420-modellen is het dankzij innovatieve technolo-
gie mogelijk om toetstoewijzingen automatisch over te dragen naar de 
displays naast elke functietoets, waardoor de optiPoint 420-lijn ideaal 
is voor omgevingen waarin bureaus worden gedeeld.

optiPoint 420 economy plus

Met een 10/100 mini-switch, headsetpoort en de mogelijkheid mee 

te luisteren is dit toestel uitermate geschikt voor kantooromgevingen 

en callcenters.

optiPoint 420 standard

Een full-duplex telefoon met luidspreker voor handsfree bellen 

met ondersteuning voor uitbreidingsmodules en adapters.

optiPoint 420 advance

Hetzelfde als de Standard maar met een display met achtergrond-

verlichting en 4 regels en 19 functietoetsen.

Module voor toe te wijzen toetsen
De optionele module voor toe te wijzen toetsen, met 13 aanvullende 
functietoetsen, biedt 4 verschillende lagen die met de Shift-toets kunnen 
worden in- en uitgeschakeld. Er kunnen twee van deze uitbreidings-
modules worden aangesloten aan de rechterzijde van de modellen 
Standard en Advance.

OpenStage 10

Deze veelzijdige luidsprekertelefoon met een intuïtieve en interactieve 

gebruikersinterface is een universele oplossing voor effi ciënte en 

professionele telefonie.

OpenStage 40
De OpenStage 40 kan worden aangepast aan verschillende werk-
omgevingen en wordt aanbevolen voor gebruik als een kantoortelefoon, 
bijvoorbeeld voor gedeelde bureaus, personen in een team, of callcenter-
medewerkers. De telefoon heeft een zwart-wit display met 6 regels en 
6 programmeerbare functietoetsen.
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OpenStage 60
Biedt eersteklas functionaliteit en innovaties en is zeer veelzijdig, dit in 
combinatie met een duidelijk intuïtief en gestroomlijnd ontwerp. Dankzij 
een open applicatieplatform en personalisatieopties is deze telefoon de 
eerste keuze voor leidinggevende / secretaresseomgevingen en personen 
die ook andere apparaten gebruiken. De telefoon is voorzien een LCD-
kleurenscherm en Touchguide voor navigatie.

OpenStage 80
Dankzij premium functies, materialen en componenten biedt dit apparaat 
een buitengewone gebruikerservaring. Het eersteklas LCD-display en 
een open platform voor applicaties die de productiviteit verhogen, 
zorgen dat deze telefoon uitermate geschikt is voor bedrijfsomgevingen. 
Open interfaces voor eenvoudige synchronisatie met andere appara-
ten, zoals PDA’s en mobiele telefoons, zijn speciaal ontworpen met de 
behoeften van topmanagers en directeuren in het achterhoofd.

OpenStage-toetsmodule 40, 60, 80

12 extra vrij te programmeren toetsen met LED’s; functie-, sneltoets- of 

lijntoetsen (2 lagen) met een groot, grafi sch display voor het toewijzen 

van toetsen.

Analoge telefoon
OpenScape Offi ce ondersteunt een groot aantal analoge of gewone tele-
foons. Deze zijn met name geschikt voor gebruik op locaties waar slechts 
een kiestoon nodig is, en geen andere functies, bijvoorbeeld telefoons 
in openbare ruimten, lifttelefoons en veiligheidstelefoons in fabrieken. 
Opmerking: er is geen OpenScape Offi ce-gebruikerslicentie vereist.

optiPoint 150S
Een kosteneffi ciënt instapmodel voor VoIP. Kan volledig worden geïnte-
greerd met SIP-oplossingen als OpenScape Offi ce. Via functietoetsen toe-
gang tot functies. Eenvoudig te bedienen en eenvoudig te onderhouden. 
Opmerking: een OpenScape Offi ce-gebruikerslicentie is vereist.

optiClient 130
optiClient 130 is een op een pc gebaseerde (Microsoft Windows™) 
IP-telefoonapplicatie voor HiPath IP-systemen. In deze telefoon zijn de 
voordelen van handige telefoonfuncties gecombineerd met de fl exibiliteit 
van op IP gebaseerde infrastructuren. De telefoon biedt LDAP-telefoon-
boektoegang en integratie met TAPI-applicaties. De telefoon kan worden 
geleverd met OpenScape Offi ce als een alternatief voor de Bel mij!-
functie. Opmerking: een OpenScape Offi ce-gebruikerslicentie is vereist.

AP1120
AP1120 is een toegangsapparaat dat de mogelijkheid biedt om analoge 
telefoons of faxapparaten aan te sluiten op een HiPath-communicatie-
oplossing via een IP-network. Het heeft twee FXS-poorten waarop twee 
analoge apparaten kunnen worden aangesloten. 
Opmerking: een OpenScape Offi ce-gebruikerslicentie is vereist.
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En wat als ik een oplossing wil voor personeel dat intern mobiel is?

OpenScape Offi ce biedt ondersteuning voor het HiPath Wireless-

productassortiment.

Access Points AP2630
Het HiPath Wireless Standalone Access Point biedt een complete 
oplossing voor draadloze datanetwerken en voor Voice over WLAN. 
Gebruikers kunnen de voordelen van echte mobiliteit binnen de onder-
neming realiseren bij een kleine installatie van tot 10 Access Points in 
een roaming cluster. Met optiPoint WL2 worden spraakfuncties 
geboden, zoals snelle roaming en overdracht wanneer personen zich 
tussen WLAN-dekkingscellen verplaatsen. Stroomtoevoer via kabel 
of optionele externe stroomtoevoer.

Access Points AP2640

Zoals bovenstaand, maar met externe antenne die kan worden 

opgewaardeerd voor omgevingen met specifi eke dekkingsvereisten.

optiPoint WL2
optiPoint WL2 professional is voorzien van een kleurendisplay met achter-
grondverlichting. Er kan eenvoudig toegang tot vele functies worden 
verkregen. Er is ondersteuning voor aanvullende applicaties, zoals een 
intern telefoonboek, de integratie van polyfone beltonen, spraak-
gestuurd bellen en toegang tot je zakelijke telefoonboek (LDAP). 
Wordt geleverd met oplader. Opmerking: een OpenScape Offi ce-
gebruikerslicentie is vereist.
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Comscendo-spraakfunctieset

Voicemail

Voicemail bezorgd in Outlook

Persoonlijke AutoAttendant op basis van aanwezigheid

Audioconferentie via handset

Aanwezigheidsstatus

Gesprekken doorsturen op basis van status

Automatische aanwezigheidsupdates via Outlook

Lijst met favorieten

Update aanwezigheidsstatus via elke telefoon

Gespreksopname

Eénnumerservice (doorsturen van oproepen/twinning)

Bel mij! (bellen in antwoordmodus)

Logboek van persoonlijke oproepen

Expresberichten

Type licentie

Type gebruikersinterface

Functionaliteit
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Type licentie

Type gebruikersinterface
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De functies die vet worden weergeven, zijn de functies die uitgebreider worden besproken in het deel Kernfuncties.

Software

De functies die vet worden weergeven, zijn de functies die uitgebreider worden besproken in het deel Kernfuncties.
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Zoeken in meerdere mappen

Persoonlijke notificatie van voicemail

Door de gebruiker te kiezen taalbegroetingen

Pop-ups met infostatus

Ondersteuning voor soft-client

Soft-client support

Vermijding mobiele-telefoonkosten door gebruik van DISA Mobile Entry

Integratie van mobiele telefoons via Mobile Entry

Faxberichten worden bezorgd bij Outlook

Box voor faxberichten

Verzending van faxberichten

Bellen vanuit elke applicatie

Vergaderingbeheer via slepen-en-neerzetten /adhoc-vergaderingbeheer

Instellen van “Meet-Me”-conferenties

Volledig beheer van myportal vanuit Outlook



Hoe kan ik integratie met Microsoft 

Outlook™ krijgen?

Integratie met Microsoft Outlook™ is 

standaard, ongeacht het type licentie 

of gebruikersinterface dat een klant 

gebruikt. De klant kan zijn voicemail 

nog steeds naar zijn inbox in Outlook 

laten sturen en zijn aanwezigheidsstatus 

kan nog steeds automatisch worden bij-

gewerkt vanuit zijn Outlook-agenda. 

Als een gebruiker echter de myPortal 

werkbalk in zijn Microsoft Outlook™ 

applicatie wil integreren, moet een 

licentie voor de myPortal-invoeg-

toepassing worden aangeschaft.

Hoe is de licentie voor SIP-telefoons 

geregeld?

Gebruikers met SIP-handset moeten een 

gebruikerslicentie toegewezen krijgen, 

maar de functionaliteit die beschikbaar 

is voor SIP is volledig afhankelijk van het 

SIP-apparaat. Het is bovendien technisch 

niet mogelijk om SIP-gebruikers toegang 

te verlenen tot de gebruikersinterface 

van myPortal of tot de myPortal-invoeg-

toepassing voor Microsoft Outlook™. 

Dit betekent ook dat SIP-gebruikers 

geen toegang hebben tot voicemail. 

Alle optiPoint-/OpenStage-telefoons, 

die een duale modus hebben, moeten 

worden geconfi gureerd voor HFA en 

niet voor het SIP-protocol.

myPortal-invoegtoepassing voor Outlook
Alle functies van myPortal integreren in MS OutlookTM (zowel Comfort- 
als Comfort Plus)
Licentie per gebruiker (max. 150)

Attendantconsole
Een soft-clientoplossing voor de medewerker(s) van de centrale 
informatie- of personeelsbalie van het bedrijf
Licentie per attendant console (max. 20)

Verbinding voor de applicatie
Verbinding voor externe CSTA-applicaties
Licentie per verbinding (max. 7)

Kanaal voor mediastreaming
Extra bandbreedte voor grote toegangscapaciteit naar voicemail, 
fax en AutoAttendant-services.
Licentie per kanaal (max. 26 extra)

Er zijn vier optionele add-on-licenties die 

bepaalde klanten mogelijk nodig hebben 

afhankelijk van hun afzonderlijke behoeften, 

rollen en werkmethoden.
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Opmerking:

Met behulp van de myPortal-invoeg-

toepassing voor Outlook kan myPortal 

vanuit Outlook worden beheerd en kan 

de functie “Bellen vanuit elke applicatie” 

worden gebruikt. Deze invoegtoepassing 

kan worden toegevoegd aan Comfort- 

of Comfort Plus-gebruikers. Kanalen voor 

mediastreaming worden gebruikt bij het 

openen van berichten en het starten van 

vergaderingen. 

Standaard worden er vier meegeleverd. 

Als leidraad kan worden gesteld dat een 

systeem met 30 gebruikers minimaal 8 

kanalen voor mediastreaming moet 

hebben, oftewel 4 extra licenties.

In tegenstelling tot andere leveranciers 

zijn er geen extra licenties vereist voor 

voicemail, SIP-trunks of telewerken.

 

OpenScape Office in enkele 
woorden beschreven:

•  Het is perfect voor bedrijven die op

    zoek zijn naar veelzijdige applicaties,

    aanwezigheids- en mobiliteitsopties.

•  Het is een oplossing waarmee de

    productiviteit aanzienlijk kan worden 

    vergroot, die je tevredener medewer-

    kers en klanten oplevert en de bedrijfs-

    kosten verlaagt.

•  Het is een MKB-oplossing die een-

    voudig te installeren, te gebruiken, 

    te beheren en te onderhouden is.

•  En ten slotte is het door Siemens

    ontworpen en geprijsd voor kleine 

    en middelgrote bedrijven.

Samenvatting
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Beschrijving van kernfuncties

Aanwezigheidsstatus
Wees op de hoogte van de aanwezig-
heidsstatus van anderen en maak je eigen 

aanwezigheidsstatus bekend.

Functies:
• Aanwezigheid wordt automatisch inge-
   steld door de huidige telefoonstatus  
   of de agendastatus van Outlook (met 
   behulp van vooraf gedefi nieerde tref- 
   woorden, bijvoorbeeld “vergadering”).
• Zie wie er op een bepaald moment 
   beschikbaar is via intuïtieve myPortal-
   pictogrammen.
• Bekijk de aanwezigheidsstatus van alle

   interne gebruikers in één weergave.
• Wijzig je aanwezigheidsstatus via het
   web en de telefoon.
• De functie voor het volgen van de 
   aanwezigheidsstatus is ook beschikbaar 
   vanuit de attendantconsole. Kantoor-
   chefs kunnen de aanwezigheidsstatus 
   bekijken van iedereen binnen de 
   organisatie.

Voordelen:
• Aanwezigheid. Het komt erop neer dat
   je gemakkelijk in ÉÉN scherm kunt zien 
   wie er op dat moment beschikbaar is. 
   Waar zijn die medewerkers mee bezig? 
   Voeren zij een telefoongesprek? Zijn zij 
   in bespreking? Zijn zij met ziekteverlof? 
   Dit beantwoordt de vraag: “kan ik deze 
   persoon nu te spreken krijgen als ik iets 
   met hem/haar moet overleggen?”
• Met de functie voor aanwezigheids-
   gegevens beschik je over kennis en 
   is er dus minder ergernis en meer
   productiviteit. 

myPortal-invoegtoepassing voor 
Microsoft Outlook™
Een vertrouwd communicatieportaal voor 
Power Users. Installeer een eenvoudige 
invoegtoepassing om myPortal te inte-
greren met Outlook.

Functies:
• Bekijk alle communicatievormen in één
   overzichtsweergave – je hoeft niet 
   langer te schakelen tussen meerdere 
   systemen (voicemail, fax, e-mail, logboek).
• Als Outlook je belangrijkste communi-
   catiehulpprogramma is, kun je alle 
   myPortal-functionaliteit gewoon openen 
   vanuit Outlook.

Voordelen:
• Microsoft Outlook™ is in veel bedrijven
   de centrale communicatiespil voor 
   e-mail. Als veel van je medewerkers
   Outlook gebruiken, is dit een functie 
   waaraan je veel aandacht dient te 
   besteden.
• Bedenk eens hoe het in veel organisa-
   ties momenteel reilt en zeilt. Je contro-
   leert het ene systeem op nieuwe e-mails, 
   het andere systeem op voicemail-
   berichten en nog een ander systeem 
   op faxberichten. In werkelijkheid zitten
   er onvoldoende uren in een dag om al 
   deze verschillende systemen voort-
   durend effi ciënt te controleren.
• Maar stel dat al je communicatievormen
   – e-mail, voicemail- en faxberichten – 
   vanuit hetzelfde scherm kunnen 
   worden geopend, bekeken, beheerd 
   en beantwoord.

Bijlage
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Mappen
Zoek contactpersonen snel en eenvoudig 
op met de gecombineerde mappen-
zoekfunctie. Geen gedoe meer met het 
opzoeken van gegevens in meerdere map-
pen wanneer je wilt samenwerken met 
persoonlijke en zakelijke contactpersonen.

Functies:
• Persoonlijke map: Outlook-contact-
   personen worden automatisch 
   geïmporteerd.
• Bedrijfsmap: zakelijke contactpersonen
   kun je via LDAP koppelen of importeren.
• Interne map: alle contactpersonen van 
   HiPath OpenScape Offi ce zijn auto-
   matisch beschikbaar.

Voordelen:
• Tegenwoordig hebben we meer dan ooit 
   honderden relaties met wie we in contact
   willen blijven. Van sommige contactper-
   sonen heb je de gegevens opgeslagen 
   in je persoonlijke Outlook, van anderen 
   weer in je mobiele telefoon, en veel 
  contactpersonen zijn ook opgeslagen  
   in de map van het bedrijf.
• Zou het niet eenvoudiger zijn om over 
   ÉÉN gecombineerde map met contact-
   persoonsgegevens te beschikken?

Conferentietool 
(ad hoc- en Meet-Me-conferenties)
Conferentiegesprekken organiseer je snel 
en eenvoudig.

Functies:
• Plan je conferentiegesprekken 
   via myPortal.
• Als je een conferentiegesprek via een
   inbelverbinding of een ad hoc-confe-
   rentiegesprek wilt organiseren, versleep
   je de deelnemers eenvoudigweg uit je 
   map en plaats je de deelnemers in je 
   conferentiescherm. OpenScape Offi ce
   belt de contactpersonen voor je op.
• Beheer je actieve conferentiegesprek 
   via myPortal.

Voordelen:
• Veel mensen worstelen met de confe-
   rentievoorzieningen van hun bestaande 
   systemen.
• Het gebruik van externe conferentie-
   diensten kan een dure aangelegen-
   heid zijn.
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Lijst met favorieten
Bekijk de beschikbaarheid van mede-
werkers of teamleden om onmiddellijk 
samen te werken en sneller beslissingen 
te nemen.

Functies:
• Versleep je favoriete personen vanuit
   elk van de gekoppelde mappen en zet 
   ze neer.
• Bel een favoriete contactpersoon op 
   elk type nummer (kantoor, mobiel, 
   enzovoort) rechtstreeks met één klik.
• Verstuur met één klik een intern 
   expresbericht.
• Bewaar al je belangrijkste contact-
   personen overzichtelijk bij elkaar zodat
   je deze in één scherm kunt weergeven.
 

Voordelen:
• Er is altijd wel een klein groepje 
   personen met wie je constant com-
   municeert. Weten of iemand aan-
   spreekbaar is op dat exacte moment 
   kan soms cruciaal zijn.
• Hoeveel sneller zou je beslissingen
   kunnen nemen als je deze essentiële
   contactpersonen zou kunnen aan-
   spreken op die momenten dat zij ook 
   daadwerkelijk vrij zijn?

Box voor ingesproken 
en faxberichten
Rangschik ingesproken en faxberichten 
eenvoudig naar prioriteit. Zo weet je 
welke ingesproken berichten als eerste 
moeten worden beantwoord nog voordat 
je ze hebt beluisterd.

Functies:
• Je ontvangt al je voicemailberichten in 
   je eigen box met persoonlijke berichten. 
   Je hoeft niet meer in te loggen op een 
   apart systeem (mobiele telefoon, vast 
   telefoontoestel of beide), maar kunt 
   al je berichten nu doorsturen naar de 
   voicemailbox van HiPath OpenScape 
   Offi ce. Klik om ingesproken berichten 
   op te halen om via je telefoon of via 
   de luidsprekers van de computer af 
   te spelen.
• Beheer ingesproken berichten gewoon
   via een intuïtieve GUI of een TUI 

   wanneer je op afstand werkt.
• OpenScape Offi ce is voorzien van een
   persoonlijke faxbox die deel uitmaakt 
   van myPortal. Je kunt faxberichten 
   ontvangen en beantwoorden nadat 
   deze zijn binnengekomen – net zoals 
   een e-mail kun je deze dan lezen, 
   afdrukken en opslaan.
• Gebruik een eenvoudig printerstuur-
   programma voor uitgaande faxberichten.

Voordelen:
• Je zult nooit meer een faxbericht 
   mislopen of kwijtraken.
• Aangezien al je spraakberichtbestanden 
   op je scherm kunnen worden weer-
   gegeven, kun je deze rangschikken op
   prioriteit voor beantwoording zonder 
   dat je het bericht zelfs maar hoeft te 
   beluisteren.
• Persoonlijke boxen voor ingesproken en
   faxberichten tonen je veilige, actuele en
   beheerbare informatie op één scherm – 
   en in één systeem.
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Logboek van persoonlijke oproepen
Je kunt snel nagaan of je een belangrijke 
oproep bent misgelopen.

Functies:
• In het logboek van oproepen wordt 
   je geschiedenis van inkomende en
   uitgaande oproepen weergegeven.
• Je kunt gemakkelijk bijhouden met 
   welke klanten, leveranciers en andere 
   contactpersonen je contact moet 
   opnemen en hier een prioriteit aan 
   toekennen.
• Met een enkele klik bel je de beller terug.

Voordelen:
• Misschien heb je medewerkers die
   minstens 60% van hun werkdag bezig
   zijn met het voeren van telefoon-

   

   

   gesprekken – inkomende en uitgaande 
   gesprekken van meerdere bronnen zoals 
   klanten en collega’s. Meerdere malen je 
   voicemail bellen om gemiste oproepen 
   op te vragen omdat je op een andere 
   lijn in gesprek was of een vergadering 
   bijwoonde, is een veel voorkomende 
   taak.
• Het noteren van de informatie van
   elk voicemailbericht is een tijdrovende
   klus, maar wel een noodzakelijk kwaad.  
   Onthouden welke klant je al heeft 
   gebeld en wie met wie heeft gebeld, 
   kan het terugbellen tot een chaotische 
   aangelegenheid maken.
• Met het persoonlijke telefoonlogboek 
   kun je snel nagaan of je een belangrijke
   oproep bent misgelopen.

Instellingen voor persoonlijke 
notifi caties
Neem het heft over je communicaties 
weer zelf in handen met je instellingen 
voor persoonlijke notifi caties. Blijf op de 
hoogte en pas je reactie aan de situatie 
aan. Notifi caties kunnen verlopen via 
e-mail, een uitgaande oproep naar een 
specifi eke lijn of een SMS-tekst naar een 
mobiele telefoon.

Functies:
• Stel eenvoudig regels in, zoals: Als er
   een bericht binnenkomt terwijl ik net 
   pauze heb, stuur dan een uitgaande 
   oproep naar mijn mobiele telefoon. 
   Als er een bericht binnenkomt als ik in 
   bespreking ben, stuur dan een SMS
   naar mijn mobiele telefoon.

Voordelen:
• Goed geïnformeerd zijn over
   inkomende berichten en in staat zijn
   om te reageren op deze berichten naar 
   prioriteit van de situatie, is van cruciaal 
   belang voor projectmanagers en 
   verkoopvertegenwoordigers die con-
   stant moeten kunnen communiceren 
   om hun functie goed te kunnen 
   uitoefenen.
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Persoonlijke AutoAttendant
Neem het heft over je communicatie 
weer zelf in handen met je persoonlijke 
AutoAttendant. Geef je bellers de keuze 
wanneer je bezet bent.

Functies:
• Je kunt OpenScape Office zodanig 
   instellen dat bellers meerdere opties 
  worden aangeboden als je bezet bent. 
   Zo kun je instellen dat je klant op 1 kan
  drukken om een bericht in te spreken 
   – iets waaraan de klant gewend is – of 
  dat als deze op 2 drukt je assistent 
  wordt gebeld of de klant wordt door-
  gestuurd naar iemand anders die de 
  beller op dat moment verder kan helpen.

Voordelen:
• Deze instellingen en keuzemogelijk-
   heden kunnen ertoe bijdragen dat 
   inefficiënte communicatie wordt 
   bestreden. Mogelijk kan iemand anders 
   binnen je organisatie de vraag van de 
   beller beantwoorden.

Attendantconsole
De bedienpostconsole of attendants-
console is eigenlijk gewoon één scherm 
waarop je de binnenkomende gesprekken 
kunt zien, kunt zien welke gesprekken er 
in de wacht staan en wat de aanwezig-
heidsstatus is van iedereen binnen 
de organisatie.

Functies:
• Actieve, binnenkomende oproepen 
   bekijken, gesprekken die worden 
   gevoerd bekijken, inclusief informatie
   over de beller.
• De aanwezigheidsstatus bekijken en 
   bijwerken van iedereen binnen de orga-
   nisatie (op basis van machtigingen).

• Een expresbericht sturen om een 
   collega te laten weten dat er een 
   nieuwe oproep voor hem/haar 
   klaarstaat.
• De Attendantconsole is eenvoudig in 
   gebruik, en je hebt slechts één eenvou-
   dig scherm nodig. Je kunt iemand een 
   expresbericht sturen vanuit dit scherm 
   om diegene te laten weten dat er een 
   nieuwe beller op hem/haar wacht. 
   Zo simpel is het.

Voordelen:
• Hoe groot of klein je bedrijf ook is, 
   een snelle responstijd is belangrijk om  
   je klanten en leveranciers tevreden te 
   houden. Het is belangrijk dat je de 
   oproep op professionele wijze kunt 
   beantwoorden en de beller zo snel 
   mogelijk kunt doorsturen naar de juiste
   contactpersoon.
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Pop-ups met infostatus
Je weet altijd wat er speelt dankzij 
de pop-ups met infostatus. OpenScape 
Offi ce brengt je op de hoogte via een 
schermpje rechtsonder in je computer-
beeldscherm.

Functies:
• Wanneer er een belangrijk bericht 
  binnenkomt, ontvang je hierover 
  onmiddellijk een melding.
• Beantwoord oproepen nog voordat er
   berichten worden achtergelaten.
• Zie en weet wanneer je aanwezigheids-
   status verandert.
• Neem belangrijke telefoongesprekken
   op terwijl je een ander gesprek voert.

Voordelen:
• Als je de juiste informatie binnen hand-
   bereik hebt, kun je sneller werken. 
   Neem die belangrijke oproepen van 
   klanten aan en laat niet-urgente, tijd-
   rovende oproepen even wachten tot 
   later als je minder stress hebt.

Gesprekken doorsturen 
op basis van status
Neem het heft over je communicaties 
weer zelf in handen met je instellingen 
voor het doorsturen van oproepen. 
Stel in dat gesprekken worden doorge-
stuurd op basis van je persoonlijke status.

Functies:
• Denk eens aan de medewerkers 
   binnen je bedrijf. Voor het eerst 
   kunnen zij werken alsof zij over een
   eigen persoonlijke assistent beschikken!
   Dankzij deze functie voor intelligent 
   gespreksbeheer kunnen je medewer-
   kers gesprekken laten doorsturen in 

   

   overeenstemming met hun voorkeuren
   wanneer zij niet in de gelegenheid zijn 
   om een gesprek aan te nemen.
• En het instellen van deze regels neem 
   slechts 6 seconden in beslag via 
   myPortal of 8 seconden via de telefoon. 
   Het is heel eenvoudig.
• Voor dit systeem is nagenoeg geen 
   training vereist, wat inhoudt dat zelfs 
   een nieuw personeelslid er snel mee 
   overweg kan.
• Stuur oproepen door naar mijn 
   voicemail als ik in een vergadering zit.
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Meer effi ciencyboosters 

Interne expresberichten
Breng contactpersonen op de hoogte 
via een expresbericht als zij een ander 
telefoongesprek voeren of in bespreking 
zijn. Samenwerking kan onmiddellijk tot 
stand komen.

Inbellen vanuit elke applicatie
Bel een contactpersoon rechtstreeks op 
het nummer dat wordt weergegeven in 
een computerapplicatie (bijvoorbeeld: bel 
een nummer vanuit een Excel-bestand). 
Om de functie te laten werken, hebben 
gebruikers wel de myPortal-invoegtoe-
passing voor Microsoft Outlook™ nodig.

Gespreksopname
Neem belangrijke telefoongesprekken 
op terwijl je een ander gesprek voert.

Eénnummerservice
De gebruiker hoeft maar één nummer op 
te geven waar hij/zij kan worden bereikt. 
OpenScape Offi ce zorgt ervoor dat de 
oproepen worden doorgestuurd.

Bel mij!
Met de functie Bel mij! kun je van elke 
telefoon op elk netwerk je HiPath Open-
Scape Offi ce-telefoon maken. Gebruikers 
hoeven alleen maar het telefoonnummer 
waarop ze bereikbaar zijn in te voeren 
en alle oproepen die de gebruiker wil 
maken, worden door HiPath OpenScape 
Offi ce geïnitieerd door de gebruiker op 
dat specifi eke nummer te bellen.

Dankzij	zowel	de	Eénnummerservice	
als	de	Bel	mij!-functie	kunnen	kleine	
en	middelgrote	bedrijven	profi	teren	
van	de	voordelige	kantoorbeltarieven	
wat	betekent	dat	gebruikers	thuis,	
op	hun	mobiele	telefoon	of	in	hotels	
geen	hoge	telefoonrekeningen	meer	
hoeven	op	te	bouwen.	Bovendien	
wordt	de	gebruiker	voor	andere	
gebruikers	van	OpenScape	Offi	ce	
als	aanwezig	weergegeven.
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Mobiliteitsboosters

Waar je ook aan het werk bent, Open-
Scape Offi ce zorgt dat je bereikbaar bent.

Externe medewerker
Medewerkers krijgen beschikking 
over een van alle functies voorzien 
soft-client-, myPortal of vaste telefoon 
in hun thuiskantoor, en deze werkt 
precies hetzelfde als op kantoor.

Bureaudeler
Gebruikers kunnen elk beschikbaar 
bureau (hot-desking) gebruiken en de 
telefoon in hun eigen telefoon verande-
ren met hun eigen opgeslagen nummers 
door hun pincode in te voeren.

Medewerker die af en toe thuis 
werkt
De functie Bel mij! biedt gebruikers de 
mogelijkheid om elke telefoon te veran-
deren in hun eigen systeemtelefoon 
voor zolang als nodig is.

Medewerker die constant 
onderweg is
Een “Eénnummerservice” houdt in dat 
je je klanten één contactnummer geeft 
waarop ze je overal kunnen bereiken.

Flexplekbezetter
WLAN-handsets bieden medewerkers 
in het kantoor die mobiel zijn de 
mogelijkheid om contacteerbaar 
te blijven zonder hoge mobiele 
telefoonkosten te hoeven maken.

Bedrijfsgroei creëren

STEL JE EENS VOOR…
• dat je je kosten kunt 
   beheersen, de cashfl ow 
   kunt verbeteren en meer 
   geld kunt besteden aan 
   investeringen;
• dat je groter kunt 
   denken en je markt-
   positie kunt verbeteren
   door gebruik te maken 
   van de allernieuwste 
   communicatie-
   technologie.

      Be more

Meer tevredenheid

STEL JE EENS VOOR…
• dat je klanten je 
   onmiddellijk de eerste 
   keer kunnen bereiken, 
   waar je je ook bevindt;
• de juiste mensen kunnen 
   bereiken om een 
   probleem bij de klant
   snel op te lossen.

   Know more

Verbeterde 
productiviteit

STEL JE EENS VOOR…
• dat je meer tijd kunt 
   besteden aan je 
   klanten;
• dat je de beschikbare 
   tijd van medewerkers 
   optimaal kunt benutten;
• dat je de interne 
   besluitvorming kunt 
   versnellen en de work-
   fl ow effi ciënter kunt 
   maken.

     Do more

HiPath OpenScape Offi ce
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