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Een houten bureau met een schrijfmachine, een bakelieten te-
lefoon met misschien hooguit nog een  dicteerapparaat en een 
rekenmachine – zo zag een typische werkplek eruit in de jaren 
50 van de vorige eeuw. Onder veiligheid verstond men het af-
sluiten van archiefkasten en kantoordeuren. 

De veranderingen die bedrijfscommunicatie de afgelopen vijf-
tig jaar ondergaan heeft, zijn drastisch en fundamenteel: Een 
telefoontoestel is inmiddels een multifunctionele communi-
catiecentrale, en de 9 tot 5 werkplek op een kantoor dichtbij 
huis heeft plaats gemaakt voor 24-urige beschikbaarheid vanaf 
iedere willekeurige plek ter wereld. In tegenstelling tot vroeger 
komen de ontwikkelingen nu vooral voort uit het dagelijkse 
leven – in sommige gevallen loopt de technische uitrusting van 
bedrijven achter op communicatieplatformen die we als privé-
personen gebruiken. 

En nu:  
■   Wat is op dit moment state-of-the-art in bedrijfscommuni-

catie?  
■  Hoe belangrijk is de bureautelefoon in de toekomst? 
■  Welke andere componenten worden steeds belangrijker?  
■ Welke ontwikkelingen zijn momenteel in opkomst?  
■ En tot slot: hoe ziet de werkplek 4.0 er uit?

EEN KORTE TERUGBLIK:

Het begin van 
bedrijfscommunicatie  

Een werkplek anno 1950:
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Bedrijfscommunicatie 2017: 
Flexibiliteit. Mobiliteit. Efficiëntie 

Ontwikkelingen die in de afgelopen 20 jaar ont-
staan zijn, nemen verder toe: de technologische 
vooruitgang gaat steeds sneller, ontwikkelingscy-
cli zijn steeds korter geworden en de hoeveelheid 
producten neemt steeds verder toe. Voor beslis-
singsnemers binnen bedrijven is het van toene-
mend belang duidelijke richtlijnen voor de com-
municatie in het bedrijf vast te leggen, die enige 
houvast bieden in de ondoordringbare jungle 
van technische mogelijkheden. Daarbij komt dat 
de grenzen tussen werkplek en privéleven steeds 
meer vervagen. Door alle ontwikkelingen op het 
gebeid van communicatie in het dagelijks leven 
verwachten medewerkers ook op hun werkplek, 
per e-mail of Whatsapp, via smartphone, tablet of 
andere mobiele apparaten altijd bereikbaar te zijn 

en te kunnen communiceren. Aanwezigheidsplicht 
op kantoor is vervangen door een doelgerichte 
taakomschrijving, waarbij het niet uitmaakt waar 
de werknemer zijn werk doet, zolang het resultaat 
klopt en de vooraf bepaalde doelen worden be-
reikt. De ontwikkeling in de richting van een Any-
where Workplace is niet meer te stoppen en zorgt 
voor een nieuwe  revolutie in de professionele be-
drijfscommunicatie.

Hoe ziet straks het ideale communicatiesysteem 
voor de bedrijfscommunicatie van de toekomst er 
uit? Welke componenten en applicaties moet het 
bevatten? Aan welke eisen moet het voldoen? Wat 
zijn de risico‘s?
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Unified Communications. 
Anywhere Workplace. WebRTC

Cloud, apps, mobile, BYOD of UC zijn slechts een 
paar begrippen die aangeven in welke richting 
bedrijfscommunicatie het afgelopen decennium 
gegaan is. Naar aanleiding van de ontwikkelingen 
op het gebied van communicatie in hun privéle-
ven verwachten werknemers ook op hun werkplek 
met een smartphone van werk op ieder moment te 
kunnen communiceren, e,mails te schrijven en te 
ontvangen en ook buiten kantoor altijd bereikbaar 
te zijn – de zgn.  Anywhere Workplace. In plaats 
van telefoontoestellen en faxapparaten zijn er nu 
multifunctionele communicatietalenten in handig 
klein formaat, waarmee iedereen op ieder moment 
op de meest uiteenlopende kanalen bereikbaar is.
 
Verschillende nieuwe trends maken al deel uit van 
het alledaagse zakenleven. Veel medewerkers - 
vooral op kantoren – hebben al de mogelijkheid 
om met een smartphone van werk 24 uur per dag 
te bellen, e-mails en berichtjes te schrijven en via 
sociale netwerken te communiceren. Ze zijn op ie-
der moment en overal, ook buiten kantoor, bereik-
baar. Sommige werkgevers, zoals innovaphone,  
gaan nog een stap verder, en bieden de werkne-
mers thuiswerkplekken,  Unifi ed Communications 
met video op iedere werkplek en nog veel meer 
applicaties die in de richting van een Anywhere 
Workplace gaan.  Met de nieuwe real-time stan-
daard WebRTC gaat mobiliteit zelfs nog verder: 
Hiermee heeft een medewerker onafhankelijk van 
waar hij zich op dat moment bevindt genoeg aan 
een  internetaansluiting en een PC met een brow-
ser om op de PBX van het bedrijf aangesloten te 
kunnen worden. 

Bij de keuze voor een moderne, toekomstgerichte 
communicatieoplossing speelt vooral fl exibiliteit 
een hele belangrijke rol: alles kan, niks moet. Voor 
veel bedrijven geldt ook dat er niet slechts één 

oplossing is die vervolgens op alle werkplekken 
toegepast moet worden, maar zijn er juist indi-
viduele eisenpakketten waar een modern com-
municatiesysteem zo volledig mogelijk aan moet 
voldoen. Voor een verkoopmedewerker zal de 
nadruk liggen op mobiliteit, en is het vooral van 
belang op ieder moment op het eigen doorkies-
nummer bereikbaar te zijn. Voor sommige me-
dewerkers is een eenvoudige werkplek met een 
bureautelefoon, een PC met slechts een aantal 
UC-elementen zoals presence of een switchboard 
genoeg. In een productiehal zal er meer behoefte 
zijn aan een schok- en hittebestendige telefoon 
met extra luide beltoon. En bij andere afdelingen 
is het weer van belang dat alle UC-applicaties be-
schikbaar zijn. Een moderne UC-oplossing moet 
dus individueel en geheel op maat opgezet en uit-
gebreid kunnen worden.  

De innovaphone PBX combineert alle voordelen 
van een traditioneel VoIP telefoonsysteem met die 
van een volwassen UC-oplossing. Met de Unifi ed 
Communications client myPBX kunnen alle moge-
lijke telefoontoestellen eenvoudig met behulp van 
de muis bediend worden – dus niet alleen een soft-
ware phone, maar ook een bureautoestel of een 
mobiele telefoon. In myPBX komen verschillende 
Unifi ed Communications elementen samen in een 
overzichtelijke user interface: IP telefonie, audio-
conferenties, bedrijfsdirectories, historiegegevens, 
presence-gegevens, chat, application sharing, vi-
deotelefonie en -conferenties – met de webclient 
myPBX is alles mogelijk, zowel vanaf kantoor, een 
thuiswerkplek of onderweg. innovaphone heeft 
zijn eigen mobiliteitsconcept verder geoptimali-
seerd door als één van de eerste fabrikanten de 
WebRTC standaard in de eigen UC-oplossing te 
integreren.
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Uit welke elementen bestaat een 
moderne communicatieoplossing?

Video:

Zakenreizen zijn vaak onnodig duur en tijdrovend. 
Met name vliegreizen zijn door de hoge uitstoot 
van CO2 nog maar moeilijk te rechtvaardigen. Aan 
de andere kant werken steeds meer bedrijven met 
internationale teams die over meerdere conti-
nenten verspreid zijn. In tegenstelling tot vroeger 
zijn er nu videoapplicaties beschikbaar waarmee 
videoconferenties gehouden kunnen worden die 
van hoog technisch niveau zijn en waarbij niet in-
geleverd hoeft te worden op spraak of beeld. Spe-
ciaal voor iedereen die geen dure apparatuur wil 
aanschaff en of zich niet wil ergeren aan moeilijk 
bedienbare videotelefonie heeft innovaphone een 
eenvoudige en slanke videotelefonie-oplossing 
ontwikkeld. Hiermee kan ongecompliceerd een 
videogesprek opgezet worden en ook videocon-
ferenties gehouden worden. De inmplementatie-
kosten van de oplossing zijn laag en er is ook niet 
veel bandbreedte voor nodig. Met videotelefonie 
wordt de verbinding tussen collega’s in virtuele 
teams persoonlijker en interactiever, aangezien 
ook alle non-verbale communicatie en subtiele 
nuances makkelijk kunnen worden waargenomen. 

Application Sharing:

Naast videotelefonie is het voor teams waarvan 
de leden over verschillende vestigingen verdeeld 
zijn ook belangrijk om onder elkaar makkelijk do-
cumenten uit te kunnen wisselen.  Via application 
sharing kunnen de teamleden samen aan een 
document werken of content delen. In bijvoor-
beeld interdisciplinaire medische teams heeft de 
mogelijkheid om videoconferenties te houden en 
zonder tijdsverlies documenten uit te wisselen, ge-
leid tot een nieuwe mate van behandelingskwa-
liteit – in het belang van de patient. innovaphone
Application Sharing wordt met slechts één klik 
vanuit de innovaphone Unifi ed Communications 
client myPBX opgestart en stelt de deelnemers in 

staat zowel enkele als meerdere applicaties tege-
lijk of de hele desktop te delen. Op dezelfde een-
voudige manier kunnen webinars opgezet worden.

Chat:

Het is niet meer weg te denken uit de dagelijk-
se sociale interactie en heeft inmiddels ook zijn 
intrede gedaan in het bedrijfsleven: Vaak zijn er 
situaties waarbij een korte chat handiger is dan 
een telefoongesprek. Chats zijn vooral bij com-
municatie tussen verschillende vestigingen vaak 
de makkelijkste manier om snel iets te bespreken. 
De chatpartner kan antwoorden wanneer hij tijd 
heeft en op zijn plek zit en hoeft niet, zoals bij een 
telefoongesprek, meteen te handelen. Met de in-
novaphone client myPBX kunnen één of meerdere 
deelnemers uit de favorietenlijst of het telefoon-
boek eenvoudig met één klik op het chat-icon uitge-
nodigd worden. De gebruiker ziet direct in myPBX
wanneer  iemand aan de chat meedoet of deze 
verlaat. Er kan een willekeurig aantal  deelnemers 
aan de bestaande chat worden toegevoegd.

Offi  ce integratie en Presence:

Altijd kunnen zien welke collega’s of zakenpartners 
op dat moment beschikbaar zijn – dat is moge-
lijk met een presence-applicatie. Deze zorgt ervoor 
dat bedrijfsprocessen gestroomlijnd worden en 
communicatie effi  ciënter wordt. Bij een oplossing 
met Offi  ce integratie worden alle in de Outlook 
agenda opgeslagen items automatisch en in real 
time gesynchroniseerd. Met de innovaphone UC 
oplossing kunnen de presence gegevens via myPBX
of de IP telefoon ingesteld worden. Daarnaast wor-
den alle komende afspraken uit de Outlook agen-
da opgeslagen en weergegeven. Op deze manier 
is in een oogopslag te zien dat collega A op vakan-
tie is, collega B op dat moment beschikbaar is tot 
15:00 uur en collega C aan het lunchen is. 
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Mobiliteit:

Mobiliteit omvat de integratie van mobiele te-
lefoons, tablets, draadloze VoWiFi telefoons en 
DECT-telefoons in het communicatiesysteem van 
een bedrijf. Hierbij is het van belang dat de applica-
tie het one number concept mogelijk maakt, d.w.z. 
dat het niet uitmaakt welk toestel gebruikt wordt 
– iedere medewerker is altijd op zijn eigen door-
kiesnummer bereikbaar. Met de Mobility oplossing 
van innovaphone krijgt de gesprekspartner altijd 
ditzelfde doorkiesnummer te zien, onafhankelijk 
vanaf welk toestel gebeld wordt. Omgekeerd geldt 
dat de Mobility-gebruiker ook altijd en overal op 
zijn eigen doorkiesnummer bereikbaar is, of dit nu 
binnen of buiten het bedrijf is of in het binnen- of
buitenland. Binnenkomende voicemails landen op 
een centrale voicebox en kunnen daar opgehaald 
worden.

Fax:

Zelfs vandaag de dag zijn er situaties op werk waar-
bij het noodzakelijk is een fax te sturen. Dit is bij-
voorbeeld vaak het geval bij juridische zaken, of bij  
boekingen of bestellingen. Met de innovaphone
oplossing kunnen eenvoudig faxen worden verstu-
urd en ontvangen via de eigen pc - ook mobiel - 
en dit alles zonder faxserver of extra software. De 
normale mailclient (bijvoorbeeld Outlook) functio-
neert hierbij als faxapparaat en maakt mail-to-fax 
en fax-to-mail mogelijk.

Voicemail:

De moderne versie van het antwoordapparaat. Be-
richten die achtergelaten worden, worden elektro-
nisch opgeslagen en kunnen via de PC, telefoon of 
per e-mail opgevraagd worden. De ontvanger kan  
de berichten vanaf iedere plek en op ieder moment 
opvragen. Voicemail is niet meer weg te denken 
uit het zakenleven – het zorgt voor vereenvoudig-
de werkprocessen en garandeert een betrouwbare 
uitwisseling van informatie. innovaphone Voice-
mail is eenvoudig en intuïtief te gebruiken en is 
met paswoord overal vandaan  toegankelijk, ook 
als voice-to-mail. 

Call Me Button:

Een Call Me button zorgt ervoor dat een website 
geen eenrichtingsverkeer is, maar geeft klanten de 
kans per muisklik direct contact op te nemen met 
een bedrijf, bijvoorbeeld in het kader van een sup-
port hotline of een webshop. De innovaphone Call 
Me button kan met behulp van gratis JavaScripts 
uit de innovaphone myPBX toolbox eenvoudig in 
de eigen website geïntegreerd worden. De data-
overdracht vindt plaats met behulp van de real 
time standaard WebRTC, die wordt ondersteund 
door een groot aantal browsers.
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Security in tijden van onbegrensde 
mobiliteit en flexibiliteit

Met de komst van steeds meer smartphones en 
UC software en de daaraan verbonden veilig-
heidseisen neemt het werk voor de IT-afdeling van 
een bedrijf steeds verder toe. Speciaal voor zulke 
Anywhere Workplace scenario’s is de innovapho-
ne Reverse Proxy ontwikkeld. Dit is een zelfstan-
dig onderdeel van de innovaphone IP telefonie en 
Unifi ed Communications oplossing innovaphone 
PBX en fungeert als de centrale instantie voor alle 
binnenkomende verbindingen uit het internet. 
Aanvallen worden door de innovaphone Reverse 
Proxy vroeg herkend en afgeweerd. 

Een andere uitdaging op het gebeid van veiligheid 
is de netwerkomzetting van ISDN naar All IP. Door 
All IP moet iedere bedrijfs-PBX worden openge-
steld voor het internet. 

De innovaphone Session Border Controller (SBC) 
ondersteunt alle relevante beveiligingsmecha-
nismen en beveiligt de innovaphone PBX op be-
trouwbare wijze tegen aanvallen vanuit het in-
ternet. Omdat de innovaphone SBC direct in de 
innovaphone PBX geïntegreerd is, is een verdere 
externe of third party SBC niet nodig.
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Zijn bureautelefoons verleden tijd?

Hoewel het gebruik van smartphones en andere 
mobiele apparaten zeker zal blijven toenemen, 
zijn er nog steeds werkplekken waar de traditio-
nele bureautelefoon onvervangbaar is - en wel 
dan wanneer eenvoudige en snelle voice-to-voice 
communicatie gevraagd is. De bureautelefoon is 
nog steeds onovertroff en in termen van beschik-
baarheid: altijd aanwezig, zichtbaar en klaar voor 
gebruik en uitsluitend voor spraakcommunicatie 
bedoeld. Ook het gebruiksgemak en de eenvoudi-
ge bedienbaarheid is onovertroff en : hoorn opne-
men, nummer invoeren of uit het adresboek opha-
len en spreken. Belangrijk is wel dat de telefoon 
perfect in de communicatieoplossing geïntegreerd 

is en op voorhand als onderdeel van de totale op-
lossing gepland is. Dit betekent dat aanvullende 
diensten, zoals chat, oproeplijsten, videotelefonie, 
presence of application sharing zowel van de te-
lefoon naar de software gecommuniceerd worden 
als omgekeerd: De telefoon moet het ‘weten’ wan-
neer via de PC een videoconferentie gestart is en 
aangeven dat de betreff ende lijn bezet is. De bu-
reautelefoon is weliswaar niet langer het centra-
le communicatietoestel in een moderne zakelijke 
omgeving, maar zal ook in de toekomst op veel 
werkplekken een vast onderdeel van de werkom-
geving blijven.
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Volgens een studie van‘s werelds toonaangevende adviesbu-
reau voor commercieel vastgoed, CBRE, over de werkplek van 
de toekomst ( „Fast Forward 2030“) zullen medewerkers in de 
toekomst niet langer een vaste werkplek op kantoor hebben, 
maar iedere dag een nieuwe plek zoeken in het gebouw, afhan-
kelijk van de situatie en werkzaamheden. Ze kunnen op elke pc 
inloggen en nemen hun doorkiesnummer altijd met zich mee.  
Veel meer dan vandaag de dag zal de nadruk komen te liggen 
op een aansprekende, motiverende vormgeving van kantoren, 
zodat de medewerker door een gezonde, aangename omge-
ving ertoe geïnspireerd wordt maximaal te presteren. 

Een ander deel van de werkplek van de toekomst zullen ook 
zeker zgn. social tools zijn, die tot nu toe vooral bekend waren 
uit de particulier sector: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram 
e.d.  – de integratie van social software zal ook in de bedrijfs-
communicatie een steeds grotere rol spelen.  Leveranciers van 
Unifi ed Communications oplossingen zullen eraan werken om 
deze sociale platformen naadloos in hun bestaande systemen 
te integreren en op deze manier een nieuwe vorm te geven aan 
het communicatiegedrag binnen bedrijven. 

WERKPLEK 2030:
Werkplek met welzijnsfactor
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INNOVAPHONE
Pure IP Communications made in Germany

Al sinds de oprichting van het bedrijf in 1997 is 
innovaphone gespecialiseerd in de ontwikkeling en 
productie van pure IP communicatiesystemen. Deze 
jarenlange ervaring en intensieve ontwikkelings-
werkzaamheden maken de innovaphone PBX tot 
een unieke en doordachte IP telefonie en Unifi ed 
Communications oplossing – ook vanuit de cloud.

Onafhankelijk – ook het bestuur is in eigen hand

innovaphone is volledig in privébezit en de aandeel-
houders zijn tegelijk ook het managementteam. 
Het internationaal gerichte, onafhankelijke bedrijf 
werd en wordt nog steeds duurzaam gevormd door 
deze aandeelhoudersstructuur, en heeft zich mede 
hierdoor als betrouwbare partner op de Europese 
markt weten te vestigen. 
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