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Connect with
MaXXus Communications
MaXXus, de betrouwbare navigator langs telefonievraagstukken
Niets is permanenter dan verandering. De wereld van telecommunicatie is aan het veranderen door
de komst van veel nieuwe technologieën. Deze gaan gepaard met een toenemende schat aan
mogelijkheden, wat op haar beurt weer leidt tot een dynamischer wordende telefoniemarkt.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en delen graag
onze kennis en ervaring. Wij durven gerust te stellen dat
wij de beste (maatwerk) oplossingen in huis hebben
voor grote en kleine communicatievraagstukken.
MaXXus adviseert en ondersteunt in de keuze van de
juiste telefonieoplossingen, toesteltypen en systeemoplossingen.
Bereikbaarheid en communicatie zijn belangrijke
ingrediënten voor succesvol ondernemen. Zaken
doen we niet meer op vaste tijden en locaties. Zowel
op het werk, thuis en onderweg neemt de behoefte
toe om te informeren, gegevens over te dragen en
te communiceren. MaXXus Communications biedt
totaaloplossingen voor verregaande integratie van
spraak- en datacommunicatie in combinatie met
nieuwe infrastructuren en netwerken.

Met onze additioneel te leveren telefonie apparatuur
(o.a. headsets, draadloze toestellen, IVR-toepassingen
en BHV oplossingen) en mobiele apparaten
(smartphones en tablets) kunnen wij bestaande
en mogelijk verouderde communicatiemiddelen
aanpassen en verbeteren zonder grote investeringen.
Als u zich aansluit bij MaXXus, zorgen wij met goede
toon voor de juiste koers. Dat is een hele zorg minder
voor nu en voor de toekomst.
Bent u enigszins verdwaald in de fascinerende wereld
die communicatie heet? Wij helpen u graag weer op
de goede weg.
MaXXus Communications, communicatie in topvorm!
Wij wensen u goede zaken,
Ron Raaphorst en Frank van der Krogt
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Wij zijn MaXXus
sinds 2002
Effectieve bereikbaarheid zonder zorg is bepalend voor het succes van een onderneming. Het vinden van
een betrouwbare partner die zorgt voor hoogwaardige en goed werkende systemen is hierbij een must.
De medewerkers van MaXXus Communications
hebben hun sporen ruimschoots verdiend in de
wereld van bereikbaarheid en telefonie. In ons team
is de kennis en kunde van ruim 25 jaar telefonie
ontwikkeling aanwezig. Van kabelaansluiting tot
telefonie in de Cloud. Hierdoor kennen we tot in
detail de techniek achter hedendaagse telefonie en
online oplossingen. Die kennis maakt ons flexibel,
zodat we ook voor u een custom made oplossing
kunnen realiseren. Een oplossing gebaseerd
op de doelstellingen van uw onderneming, uw
organisatiestructuur en -cultuur en de eventueel al
aanwezige telefonieoplossingen. Want een standaard
pakket is leuk, maar een goede onderneming is alles
behalve standaard. Door goed naar u te luisteren en
onze kennis en kunde optimaal in te zetten komen
we tot de kern van de zaak en realiseren we het juiste
pakket voor uw communicatie vraagstuk. Daardoor
zijn ook in één keer de kosten duidelijk en zijn er
geen verrassingen. Een unieke onderneming die met
zorg is opgebouwd vindt een kwalitatief hoogstaande
telefonieoplossing en een betrouwbare en goed
geëquipeerde partner bij MaXXus Communications.
Service & Sales
MaXXus streeft naar nauwe samenwerking en beseft
goed dat een deskundige dienstverlening hierin zeer
belangrijk is. We laten niets aan het toeval over en
verzorgen een efficiënte en een 24 uur bereikbare
servicedienst. We laten u graag kiezen welke mate van
service u van ons verwacht, wat u wilt meeverzekeren
en welke dienstverlening u wenst. Welke vorm u ook
kiest, u kunt altijd bij ons terecht met vragen, mutaties
of ondersteuning. We zijn er als u ons nodig heeft.

‘Ervaar zorg, zekerheid en de juiste
toonhoogte bij ons, bij MaXXus’
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Projecten & Planning
De fase waarin projecten en projectmanagement
plaatsvindt krijgt de zorg en aandacht die u als
organisatie mag verwachten. Na akkoord draagt uw
accountmanager het project over aan de ervaren
projectmanager binnen MaXXus, die ervoor zorgt dat
alle afspraken die gemaakt zijn zorgvuldig worden
uitgevoerd. In goede samenwerking met u worden
alle voorbereidingen getroffen om het project, van
klein tot groot, zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Wanneer deze stappen zijn genomen maken we met
u een tijdsplanning. Uiteindelijk wordt het project
naar al uw wensen opgeleverd.
Support mogelijkheden
Er kan een keuze gemaakt worden uit verschillende
supportmogelijkheden voor probleemloos communiceren. Voor onze klanten met een Supportovereenkomst bieden wij kosteloos het gebruik van:

• Professionele helpdesk van 8.00 tot 17.30 uur
tijdens normale werkdagen
• Service en beheer op afstand van minor
aanpassingen (fair use)
• Oplossen van storingen op afstand, reactietijd
binnen 4 uur

Over het uitvoeren van werkzaamheden en storingen
op locatie kunnen afspraken worden gemaakt. De
supportvormen hebben een minimale looptijd van
één jaar en zijn daarna maandelijks opzegbaar.

Geen zorgen over internet,
infrastructuur en firewall
Iedere organisatie maakt gebruik van in- en externe
ICT-infrastructuren. Bewust of onbewust neemt
datagebruik toe en groeit de behoefte naar stabiliteit
en betrouwbaarheid. Of het nu gaat om vanaf
iedere plek te kunnen werken, bellen, gebruik te
maken van Cloud diensten, het inrichten van ICT
voor meerdere vestigingen of het inregelen van
back-up voorzieningen: een optimaal presterende
infrastructuur is belangrijk voor het succes van een
organisatie. De ICT-infrastructuur kan worden gezien
als de “Aorta” voor uw organisatie. MaXXus realiseert
stabiele en betrouwbare infra-structuren door een
mix van hoogwaardige componenten en providers.
Na inventarisatie en deskundig advies verzorgt
MaXXus de volledige aanvraag, indienststelling en
onderhoud van uw ICT infrastructuur.
Switches
Voor een goede prestatie en beveiliging van uw
netwerk beschikken onze switches over PoE (power
over Ethernet) en VLAN functionaliteiten. Daarnaast
ondersteunen de switches port trunking en Quality of
Service. QoS zorgt voor gegarandeerde bandbreedte,
dit is met name van belang bij de inzet van de switch
in VoIP oplossingen. Deze functionaliteiten zorgen
ervoor dat onze switches een betrouwbare stabiele
oplossing is voor uw netwerk.

Beveiligen van bedrijfsnetwerken met SonicWall
Steeds meer bedrijven krijgen te maken met
cybercriminelen. Technieken waarmee systemen
kunnen worden platgelegd of computers worden
overgenomen, worden eenvoudiger verkrijgbaar.
Steeds vaker krijgt ondernemend Nederland te maken
met Ransomware dat een computer (of gegevens die
erop staan) blokkeert en vervolgens van de gebruiker
geld vraagt om de computer weer te ‘bevrijden’.
SonicWall heeft een breed scala aan mogelijkheden
in huis als het gaat om zakelijke netwerkbeveiliging.
Het merk heeft een brede productlijn aan Firewalls,
maar biedt daarnaast ook producten aan zoals SSL
VPN appliances en e-mail/data security. MaXXus
heeft onder andere voor SonicWall producten
gekozen wegens de snelheid, stabiliteit, prijs en
levensduur. MaXXus is gecertificeerd SonicWall
partner en staat garant voor een goed en gedegen
implementatietraject.

• Goed, snel en specialistisch SonicWall advies
• Snel een scherpe offerte krijgen
• Nu Managed vanaf e49,00 per maand
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Smart Wi-Fi van
Ruckus Networks
Ruckus Networks is een wereldwijde leverancier van high-end draadloze oplossingen voor de
snelgroeiende markt van mobiele internetinfrastructuur zoals die van de tablets en smartphones. Het
bedrijf beschikt over een breed scala indoor en outdoor Smart Wi-Fi producten.

Ruckus is gespecialiseerd in Wi-Fi oplossingen
op het gebied van dekking en capaciteit, mede
veroorzaakt door de enorme groei in het aantal
devices per persoon. Dankzij de gepatenteerde
Wi-Fi technologie bieden de Smart Wi-Fi producten
mobiele connectiviteit die betrouwbaar en in staat
is om gelijktijdige veel gebruikers te bedienen. De
betrouwbaarheid van de Ruckus Networks producten
is de basis van het succes voor een betrouwbaar en
stabiel draadloos netwerk.
Ruckus Indoor en outdoor Access Points
Het portfolio van Ruckus Networks bevat diverse Smart
WLAN 802.11 access points voor indoor en outdoor
omgevingen. De access points kunnen zowel in een
(virtueel) gemanaged WLAN als stand-alone ingezet
worden. Er zijn verschillende modellen beschikbaar
die zich onderscheiden in doorvoersnelheid en
capaciteit.
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Unleashed Access Points
De Unleashed Access Points van Ruckus Networks
stellen u in staat om een Smart Wi-Fi netwerk te
realiseren zonder aanschaf van een dure WLAN
controller. Binnen een netwerk van Unleashed
Access Points, wordt één access points aangewezen
als virtuele controller. Zo verkrijgt u het beste Wi-Fi
netwerk tegen een betaalbare prijs!
Onze Virtual SmartZone service
Met de Virtual SmartZone (vSZ) bieden we een cloudgebaseerde wireless service. Uw access points worden
vanuit de Cloud beheerd en gemanaged. Op deze
wijze verzorgen we een volledig beheerde en zeer
professionele Wi-Fi service. Met de vSZ kunnen we
eenvoudig al tot 10.000 access points ondersteunen
en Wi-Fi aan 100.000 gebruikers aanbieden.

MaXXus biedt
MVoice SIP Trunking
Wat is het en wat kun je ermee?
Een veel terugkerende vraag is de betekenis en
werking van een SIP Trunk. Een SIP Trunk kun je het
beste vergelijken met een gewone analoge of ISDN
telefoonlijn. De beperkingen van gewone lijnen zit
hem met name in het aantal beschikbare kanalen om
gelijktijdig te kunnen bellen. Over een analoge lijn
kan maar één gesprek gevoerd worden, per ISDN2
lijn maximaal twee gesprekken en over een ISDN30
zijn dat bijvoorbeeld 30 simultane gesprekken.
Het grote verschil met een SIP Trunk is dat de
gesprekken niet meer via een gewone telefoonlijn
worden gevoerd, maar over een dataverbinding
lopen. Het aantal gelijktijdig te voeren gesprekken
via een SIP Trunk is in principe niet gelimiteerd. Een
kwalitatief goed gesprek voeren over het internet
vraagt ca. 70-100 Kb bandbreedte. Onze MVoice SIP
Trunk is ook de basis van al onze hosted telefonie
oplossingen.
Waarom gebruik maken van een SIP Trunk?
Met een SIP Trunk zijn vaak enorme besparingen
te realiseren. Met een SIP Trunk betalen we niet
meer per kanaal, maar per telefoonnummer of
reeks van telefoonnummers. Een eventuele
wirwar aan bestaande nummers
(ISDN en analoog) kan
met nummerbehoud
worden opgenomen
in één SIP Trunk.

Enkele voordelen op een rijtje;
- Forse besparingen op zakelijke telefonie kosten
- Extra beveiliging tegen hackers
- Flexibiliteit in bereikbaarheid, nummers zijn niet
gebonden aan vaste locaties
- Optionele extra functionaliteiten

Tarieven nationaal belverkeer
• Starttarief (tevens af te kopen)
• Bellen naar vaste nummers
• Bellen naar mobiele nummers

€ 0,045
€ 0,015
€ 0,040

Wat kan MaXXus betekenen?
MaXXus biedt vanuit haar portfolio onder eigen
label MVoice SIP Trunks, die op heel veel systemen
gecertificeerd is. Ondanks dat er vaak luchtig wordt
gesproken over de eenvoudige overstap van ISDN
naar een SIP Trunk of Cloud telefonie oplossing komt
er echt veel meer bij kijken dan ons vaak lief is. Door
goed te luisteren en onze kennis en kunde optimaal
in te zetten, realiseren we de juiste aanvraag en
implementatie van de geboden SIP Trunk.
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Het nieuwe
werken
met MaXXus
Telefonie

Waar we het nog niet zolang geleden hadden over een
telefooncentrale, wordt nu veel en vaak gesproken over een
communicatie server, een PC gebaseerde PABX of telefonie uit
de Cloud. Eén ding is zeker; om het begrip en de term “Unified
Communications” kan geen enkele organisatie meer heen.

Wat betekent ”Unified Communications? Het zorgt kunnen door een druk op de knop worden
voor naadloze integratie van communicatie- en opgenomen, waardoor u deze kunt naluisteren en
IT-systemen. Hiermee worden alle communicatie- archiveren. Door de schaalbaarheid, flexibiliteit en
processen van een organisatie gestroomlijnd. moderne toepassingen is het mogelijk te besparen
MaXXus
omschrijft
“Unified
op diverse kosten, waaronder
Communications” hierom als het
de kosten voor, reizen, kantoor,
nieuwe werken. Telefonie is meer
infrastructuur en bellen. MaXXus
dan bellen en gebeld worden
biedt naast MVoice telefonie
Door de schaalbaarheid,
op kantoor. Door veranderende
oplossingen uit de Cloud onder
flexibiliteit en moderne
omstandigheden willen we graag
andere ook Unify OpenScape
toepassingen is het
kunnen bepalen waar, hoe, voor
Business
oplossingen.
Een
mogelijk te besparen op
wie en wanneer we bereikbaar
communicatiesysteem, leverbaar
diverse kosten...
zijn. We willen eenvoudig onze
in verschillende uitvoeringen,
collega’s en klanten kunnen
die op locatie of in een private
bereiken en bereikbaar zijn.
Cloud omgeving wordt geïmpleDoor inzicht te hebben in de
menteerd. Een communicatie
aanwezigheidsstatus kunnen we doelgericht contact omgeving die alle hedentijdse functionaliteiten
opnemen en bereikt worden. Belangrijke gesprekken herbergt en ook nog eens future proof is!
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MVoice telefonie oplossingen
Zakelijk telefoneren en communiceren is de levensader binnen elke organisatie.
MaXXus Communications levert met MVoice Cloud telefonie oplossingen
onder eigen label, nieuw, schaalbaar en flexibel. MVoice staat voor ontzorgen.
Vanuit ons rijke aanbod aan mogelijkheden bieden we voor
elke situatie maatwerk telefonie oplossingen. Investeren
in een dure telefooncentrale is verleden tijd.
Integratie van vast en mobiel (VaMo)
VaMo staat voor de integratie van vast en mobiel. Je
vaste- en mobiele telefoon gaan naadloos in elkaar
over en de beller hoeft geen onderscheidt meer te
maken tussen het vaste of mobiele nummer. Door
het combineren van vaste- en mobiele aansluiting
vergroot je de bereikbaarheid van iedereen binnen
een bedrijf of organisatie.
Ongekende mogelijkheden
Het succes van elke onderneming hangt af van
efficiëntie communicatie. Bedrijven worden
steeds virtueler en werknemers steeds
mobieler. Daarom neemt de uitdaging
toe om onderling, met klanten en
partners verbonden te blijven. U
bundelt
alle
manieren
waarop
werknemers communiceren, zoals
e-mail, (mobiele) telefoon, instant
messaging en videoconferenties
en integreert ze op één plaats. U
hoeft niet te schakelen
tussen allerlei kanalen
om bereikbaar te zijn,
maar u organiseert dit
vanuit één omgeving.
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MaXXus met Axeos
in de wolken

Hosted telefonie
Axeos is een toonaangevende en innovatieve
Nederlandse
ontwikkelaar
van
cloud-PBXoplossingen, opgericht door een team van
gepassioneerde mensen die nieuwe technologie
als uitdaging zien. Het creërt betrouwbare cloudgebaseerde spraakoplossingen voor bedrijven. Axeos
opereert in verschillende markten en is trots op het
gebruiksgemak, de hoge kwaliteit, continuïteit en
schaalbaarheid van haar oplossingen. Zo zorgen
ze voor maximaal vertrouwen bij eindgebruikers,
partners en wederverkopers.
Alle functionaliteiten van een hosted telefonie
omgeving zijn aanwezig. Maatwerk en custom made
oplossingen worden gemaakt en geïmplementeerd.
De basis van telefoneren uit de Cloud blijft hetzelfde.
Bij Axeos wordt er gebruik gemaakt van een VM Ware
Server in het Datacenter, waarmee een telefonie
cloud dienst wordt geleverd met de functionaliteiten
van een telefoonsysteem alsof deze fysiek op locatie
staat.
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Werkelijk alle mogelijke functionaliteiten worden
door Axeos aangeboden. We WhatsAppen, mailen,
Facebooken en chatten. Maar als een organisatie
écht altijd bereikbaar moet zijn, dan is de telefoon
vaak de enige optie. Met Axeos bieden we een
betrouwbare Cloud telefonie oplossing die alleen
voordelen brengt. In de praktijk ervaren organisaties,
medewerkers en klanten de betere bereikbaarheid op
het Axeos platform direct, waarbij het gespreksverkeer
optimaal verloopt. Wij voelen ons met Axeos in de
wolken en daar profiteert u van.

AXEOS

Axeos
highlights
MaXXus biedt met Axeos naast standaard telefonie functionaliteiten
onder andere onderstaande extra features en mogelijkheden:

BLF, bezetsignalering
In één oogopslag kan de de status van collega’s
worden gezien.

Hotdesking
De mogelijkheid van het tijdelijk doorzetten van
een telefoonaansluiting naar een ander toestel.

Wachtrij met eventuele melding van aantal
wachtenden
Gesprekken in de wacht krijgen een melding
met het aantal wachtenden.

Uitgebreide tijdstip routering
Het systeem zorgt voor uitgebreide routering
van gesprekken op vooraf ingestelde tijden.

Receptionisten module
Deze module is ideaal voor receptionisten die
vaak doorverbinden. Met de cursor kunnen op
het scherm de ‘gesprekken’ worden ‘gesleept’
naar een collega.

Call-me button op uw website
Bezoekers kunnen via de Call-me button op de
website eenvoudig bellen met uw medewerkers
Vast Mobiel integratie
Een mobiel toestel wordt eenvoudig onderdeel
van de Hosted telefonie omgeving.

Zeer uitgebreide keuzemenu mogelijkheden
Maatwerk Callflows voor inkomende gesprekken.
Centraal telefoonboek
Het biedt een centraal telefoonboek voor iedere
Hosted gebruiker binnen de telefonie omgeving.
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Optimaal bereikbaarheid met
hosted telefonie van Xelion
In het hart van de organisatie
Bedrijven beter en slimmer laten werken, dat is de
missie van Xelion. Ooit gestart vanuit de visie dat
er veel meer uit telefonie te halen is dat tot dan
toe mogelijk was. Xelion biedt in een opkomende
wereld van VoIP dé hosted telefonieoplossing uit de
cloud, waarmee bedrijven hun bedrijfscommunicatie
optimaal op orde brengen. Medewerkers die altijd,
overal én vanuit de vaste telefoon, PC, laptop of
smartphone kunnen bellen worden onderdeel van
een optimaal bereikbare organisatie. Met een zeer
rijke suite aan features plaatst Xelion telefonie in het
hart van iedere organisatie. Bedrijven en hun mensen
beter en slimmer laten werken en communiceren,
dat is wat Xelion drijft om producten verder te
ontwikkelen.
Levensader
Zakelijke telefonie is de levensader van elk
communicerend bedrijf. Xelion is in de opkomende
wereld van VoIP dé hosted telefonieoplossing uit de
cloud, waarmee bedrijven hun bedrijfscommunicatie
optimaal op orde brengen. Medewerkers die altijd,
overal én vanuit de vaste telefoon, PC, laptop of
smartphone kunnen bellen, worden onderdeel van
een optimaal bereikbare organisatie. Met een zeer
rijke suite aan features plaatst Xelion telefonie in
het hart van de organisatie voor een vaste prijs per
maand.
Xelion6-app
Dankzij de unieke Xelion6-app is de smartphone
volledig onderdeel geworden van de bedrijfscommunicatie, waarbij het vaste nummer altijd
binnen handbereik is. Integratie met Outlook of een
relatiebeheerpakket is makkelijk te maken. Dit en
nog veel meer maakt dat Xelion excellente software
is. Communicatie en klantcontact worden op een
hoger niveau gebracht!

12

Niet vast
Een bedrijf dat kiest voor Xelion zit niet vast aan
één operator. Dat geeft bedrijven de vrijheid om te
kiezen voor de beste beltarieven zonder dat er een
geheel nieuwe infrastructuur en telefoniecentrale
geïmplementeerd moet worden. Dankzij de gratis
app is de vast-mobiele integratie ‘state-of-the-art’.
Zo wordt hosted telefonie vanuit de cloud dankzij
Xelion een niet te evenaren service. Organisaties en
gebruikers willen nooit meer zonder.

Ruimte voor bereikbaarheid
Xelion highlights
Xelion biedt een zeer complete telefooncentrale uit de cloud,
met een rijk pallet aan functionaliteiten die standaard in de
prijs zijn inbegrepen. Functies en instellingen zijn door de
gebruikers zelf eenvoudig te bedienen. De mooie en intuïtieve
gebruikersschermen, die zowel op pc, laptop als op de speciale
smartphone-app bediend kunnen worden, zijn toonaangevend!
Een greep uit de belangrijkste functies van Xelion:

WACHTMUZIEK
Muziek of een boodschap zijn naar keuze in te stellen
als iemand wordt doorverbonden of moet wachten.
PRESENTIELIJST
In één oogopslag zie je welke collega’s aanwezig zijn,
wie telefonisch in gesprek is en wie niet gestoord wil
worden.
GROEPSGESPREK
Het opzetten van een groepsgesprek is eenvoudig
voor iedereen die met de Xelion werkt.

BEREIKBAARHEID RAPPORTAGE
Maandelijks berichtgeving via de mail met een
begrijpelijke informatie over de bereikbaarheid van
de organisatie.
AUTOMATISCHE GESPREKSOPNAME
Alle gesprekken worden automatisch opgenomen en
standaard 7 dagen bewaard.
MOBIEL ALS XELION TELEFOON
Een smartphone met app kan als volwaardige Xelion
telefoon worden gebruikt.
OUTLOOK INTEGRATIE
Adresgegevens vanuit Outlook worden automatisch
naar het Xelion adresboek geëxporteerd. Dus nooit
meer dubbel invoeren van contactgegevens.

KEUZEMENU
Keuzemenu’s zijn eenvoudig samen te stellen
waarmee inkomende gesprekken snel naar de juiste
persoon of afdeling worden gestuurd.

MEELUISTEREN
Meeluisteren met een collega. Dit is handig bij het
inwerken van medewerkers of ter verbetering van de
kwaliteit
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MaXXus
Hosted apparatuur
Hardware
We kunnen er niet omheen, om te kunnen communiceren is
een spreekbuis nodig. Hiervoor maakt men meestal gebruik
van een toestel of een USB headset (in combinatie met een soft
cliënt). Nog niet zo lang geleden had elk bedrijf of organisatie
een telefooncentrale op locatie. De systeem- of IP toestellen,
aangesloten op deze systemen waren logischerwijs van hetzelfde
merk als de telefooncentrale waar men gebruik van maakte.

Nu bestaan deze oplossingen nog steeds, met dat
verschil dat er ook kan worden gekozen voor een
telefonie oplossing uit de Cloud. Dit zijn in de praktijk
Communicatieplatformen die vanuit een datacenter
telefonie op locatie aflevert via de internetverbinding.
Deze platformen leveren geen hardware, dus
ook geen apparatuur om mee te communiceren.
MaXXus levert bij de Cloud telefonie oplossingen met
name toestellen van YeaLink en voor geïntegreerde
Cordless oplossingen GigasetPro.
Toonaangevend Yealink
YeaLink is een wereldwijde toonaangevende
leverancier van Unified Communications (UC)
oplossingen en levert voornamelijk apparatuur voor
spraak en video oplossingen. YeaLink apparatuur
werkt op basis van SIP en communiceert met vrijwel
alle Cloud telefonie platformen.
Superieure producten
Gigaset pro, onderdeel van de Gigaset Group,
voorziet zakelijke klanten overal ter wereld van
een uitgebreide reeks superieure producten voor
communicatie met de flexibiliteit en functies die
nodig zijn voor uw unieke omgeving.
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MaXXus en Unify
samen succesvol OpenScape Business (OSB)
Als nieuw lid binnen de Atos-Groep is Unify één van ‘s werelds grootste communicatiesoftware- en
dienstverleningsorganisaties. De alles-in-één Unified Communications oplossing voor het MKB tilt
bedrijfsprestaties naar een hoger niveau. Met Openscape Business biedt Unify een zeer succesvol alles
in één platform voor organisaties tussen de 5 en 1500 medewerkers. Dit maakt ‘Het Nieuwe Werken’
vanzelfsprekend!

Speciaal ontwikkeld
OpenScape Business is ontwikkeld om tegemoet
te komen aan de verschillende communicatievereisten van hedendaagse bedrijven en organisaties.
Het is een kosten-besparende en gemakkelijk te
beheren alles-in-één oplossing. Het is volledig
schaalbaar en is de eenvoudigste optie om
volledige IP-gestuurde UC te implementeren
onder alle medewerkers van de onderneming.
Versterken
OpenScape Business helpt bedrijven om klanten
en werknemers nog beter tot dienst te zijn door
communicatiestromen en teamwork te versterken.
Het verbetert besluitvorming en faciliteert mobiliteit
en verbetert de productiviteit én het werkvolume
van de werknemers. Dit door toegang tot krachtige
communicatietoepassingen mogelijk te maken,
van one-click conferentiegesprekken tot sociale
samenwerkingstools – op kantoor, onderweg of
thuis.
Optimaal
OpenScape Business verzekert onafhankelijke
mobiliteit en samenwerking door effectieve en veilige
communicatie tussen verschillende vestigingen en
werknemers op afstand te bevorderen ongeacht
toestel, locatie of netwerk. OpenScape Business
maakt optimaal gebruik van beperkte budgetten en
verlaagt hoge operationele kosten door de flexibiliteit
te bieden van een lokale of gevirtualiseerde service.
Deze service kan geïmplementeerd worden bovenop
bestaande infrastructuur, zonder aanschaf van extra
hardware.

 ‘OpenScape Business is Specifiek
ontworpen om verschillende manieren
van communicatie te leveren aan
dynamische kleine tot middel grote
ondernemingen.’

MaXXus één van de belangrijkste
partners van Unify.
“De relatie tussen Unify en MaXXus dateert
van 19XX en in de loop der jaren is MaXXus
uitgegroeid tot één van de belangrijkste partners
van Unify. MaXXus heeft de hoogsthaalbare
status binnen het Unify partnerprogramma
‘Master’. MaXXus is tevens een partner die onze
New Way To Work (#NW2W) strategie eigen
heeft gemaakt en draagt deze dan ook uit in
alles wat zij doet. Niet alleen op verkoop en
marketing gebied, maar ook op het technische
vlak. Hoogwaardige Unified Communications
oplossingen kunnen zij moeiteloos in adviseren
en implementeren. Uiteraard werkt Unify heel
nauw samen met MaXXus en betrekken wij hen
in de ontwikkeling van onze oplossingen. Unify
is trots op het “hebben” van MaXXus als een
belangrijke strategische partner voor nu en in
de toekomst.”

15

Unify OpenScape Business
highlights specifiek voor MKB
OpenScape Business is te integreren in bestaande netwerksystemen als flexibele communicatie oplossing, als
‘stand alone’ telefoonsysteem implementeren of als cloud service gebruiken.
OpenScape Business is:
• Het meest volledige alles-inéén UC-platform
Aanwezigheid, telefonie, conferenties, instant messaging, voicemail, directory, fax, contactcenter
• Gemakkelijk toegankelijke UC die naadloos werkt als onderdeel van MS Outlook
Heeft functies waarvoor een paar muisklikken volstaan!
• Een architecturaal ontwerp
Staat borg voor kant-en-klare beveiliging, betrouwbaarheid, duurzaamheid en beheerbaarheid
• Een geïntegreerde oplossing
	
Het enige UC-systeem met een geïntegreerde oplossing om video in real time te bekijken
op uw OpenStage, mobiele telefoon of webclient.
Personele mobiliteit verbeteren
OpenScape Business biedt de mobiliteit die hedendaagse dynamische bedrijven nodig hebben om te
garanderen dat het personeel productief blijft, ongeacht waar het zich bevindt of welk toestel het gebruikt.
Dankzij het webgestuurde myPortal voor Tablet & Mobile client biedt OpenScape Business UC functionaliteit
op meer mobiele platforms dan andere leveranciers, van Android en Windows tot iOS.

16

Unify toestellen
en mogelijkheden
OpenScape Business bedienen met hardware en software
Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle
functionaliteit van OpenScape is er keus tussen
diverse type toestellen, OpenScape SIP toestellen
of software op een keur aan apparaten, zowel voor
kantoor als onderweg.
OptiPoint & Openstage toestellen
De OptiPoint en OpenStage toestellen luiden
een nieuwe generatie toestellen in. De toestellen
ondersteunen functies en applicaties die de
productiviteit en de efficiency van een organisatie
verhogen. Ondernemingen profiteren van een
volledige set aan telefoonfuncties. Zowel de OptiPoint
als Openstage familie bestaan uit verschillende
modellen die zich onderscheiden door prijs en
functionaliteit.
OpenScape toestellen
De nieuwste OpenScape Desk Phone CP-familie
is een prima vervolg op het succesverhaal van de
optiPoint en OpenStage serie toestellen. Dankzij
de uitstekende spraakkwaliteit, een fraaie keur aan
functies en een display met twee of meerdere regels
is de CP- familie de ideale keuze voor gebruikers met
UC wensen en CTI-ondersteuning.
OpenScape Personal Edition & webcliënt
Met een zo geavanceerd systeem ligt het voor de
hand dat er ook uitgebreide mogelijkheden zijn om
OpenScape te gebruiken met behulp van software
of internet. Standaard is er voor elke computer
OpenScape Personal Edition. Deze software simuleert
een telefoon op een pc of notebook, waarmee
alle functionaliteiten van OpenScape bereikbaar
worden met muis en toetsenbord. Tevens is er voor
elk apparaat een webapplicatie beschikbaar, dus
ook voor tablets en smartphones. Daarmee kan de
gebruiker zijn aanwezigheidsstatus beheren en een
overzicht opvragen van de status van zijn collega’s.
Het is ook mogelijk met deze applicatie te bellen.
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Optimale bereikbaarheid
met MaXXus mobiel
Mobiele telefonie
MaXXus geeft onafhankelijk advies op zowel toestel
als abonnementsniveau. Eén en ander wordt volledig
afgestemd op wensen, eisen en belgedrag. Door de
nauwe samenwerking met alle mobiele providers
en het continue op peil houden van onze kennis
op het gebied van mobiele devices geven wij onze
klanten altijd het meest passende advies. In de
huidige communicatiemarkt gaan de ontwikkelingen
snel. Een goed advies en hulp bij keuzes maken is
noodzaak.

Naast spraakabonnementen zien we een exorbitante
groei in verschillende data mogelijkheden op
zowel toestel als laptop niveau. Het kantoor wordt
steeds mobieler, medewerkers werken steeds meer
vanuit verschillende locaties, waardoor mobiele
dataverbindingen steeds belangrijker worden. Samen
met onze klanten zoeken wij graag naar een juiste
combinatie om de optimale bereikbaarheid te
garanderen. Bereikbaarheid buiten kantoor is een
must. Telefonisch of per e-mail kunt u razendsnel
anticiperen op recente ontwikkelingen door uw
mobiele device. Met als uiteindelijk resultaat het
efficiënter gebruik maken van kostbare tijd.

Keuze is reuze
Het mobiele abonnement is afhankelijk van het
verbruik, de gebruiker en de bedrijfsomgeving. In de
mobiele wereld zijn continu ontwikkelingen op het
gebied van spraak en data abonnementen, waarbij
het uiteindelijk doel is: Goede bereikbaarheid tegen
marktconforme tarieven. Hierbij is een goede en snelle
vergelijking op kosten van spraak en data essentieel.
Zelfs het verlengen van uw huidige abonnement kan
financieel voordeel opleveren. Veel abonnementen
zijn beschikbaar vanuit diverse providers. U kunt
denken aan een abonnement in combinatie met een
3G/4G datatoevoeging, een groepstegoed of een
groepssim. De keuze is reuze!
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iPhone X

Samsung S8

CAT S41

Contractbeheer
Nadat u een contract heeft afgesloten bij een
mobiele provider, of u heeft dit laten doen door
MaXXus, kan MaXXus uw contract beheren. MaXXus
houdt de looptijd en tariefstelling van uw huidige
contract bij. Als uw contract tegen het einde loopt,
adviseren wij u over de beste alternatieven. Door de
snelle veranderingen in de markt kan dit lonend zijn.
Immers, wat vorig jaar nog een goede deal was, kan
ingehaald zijn door nieuwe mogelijkheden.

Mobiele hardware
Naast advisering over abonnementen levert MaXXus
ook smartphones en tablets. Door de opkomende
integratie tussen vast en mobiele telefonie en het
gebruik van zakelijke Apps op het device is het maken
van een juiste keuze van essentieel belang. Het aanbod
van smartphones is tegenwoordig groot. Er zijn veel
mogelijkheden in formaat en prijsklassen. Eén van
de belangrijkste vragen is welk besturingssysteem is
het meest geschikt? Android of iOS (iPhone). MaXXus
levert smartphones op beide besturingssystemen.
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Sterke partners,
mooie toekomst
Plantronics headsets
Plantronics ontwerpt headsets voor een breed scala
van apparaten, zoals (mobiele) telefoons, laptops,
entertainment en muziektoepassingen. Het aanbod
voegt een ruime keuze toe aan toepassingen voor
talloze markten, zoals voor gebruik in kantoren, op
mobiele telefoons, callcenters, - en thuisproducten.
MaXXus zorgt voor de allernieuwste oplossingen/
toepassingen bij de diverse producten van Plantronics.
Plantronics bevindt zich op de drempel van een nieuw
tijdperk van draadloze vrijheid. Een tijdperk waar de
enige grenzen bestaan uit de bereidheid verder te
gaan dan wat wordt verwacht en uit het vermogen te
doen wat tot nu toe nog bij niemand is opgekomen.
Grenzen die Plantronics steeds opnieuw weer heeft
overschreden.

Plantronics Blackwire

Plantronics Savi

Plantronics over MaXXus
MaXXus is een gewaardeerde en volledig
gecertificeerde partner van Plantronics.
Dit geeft ons als fabrikant een waarborg
dat iedere eindgebruiker of organisatie die
op het gebied van Unified Communications
of Contact Center met betrekking tot
headsets met zijn vragen terecht kan bij
MaXXus. Het ervaren team van MaXXus
beschikt over klantgerichte experts die
de techniek van onze producten tot in de
puntjes beheersen. Zij weten als geen ander
wat de waarde van telecommunicatie voor
bedrijven is. Ze doen er dan ook alles aan
om uw bedrijf te voorzien van de juiste
communicatie middelen. MaXXus biedt
de juiste ondersteuning voor de klanten
zodat u als klant de beste ervaring krijgt.
Dankzij de proactieve en flexibele manier
van werken alsmede de diverse service die
MaXXus geeft zijn ze voor Plantronics een
zeer gewaardeerde partner met verstand
van audio communicatie middelen!
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MaXXus biedt communicatievraagstukken het hoofd
met Jabra headsets
“Wij zijn Jabra, We make life sound better.”
Jabra Evolve 65

De intelligente audio-oplossingen van Jabra
inspireren mensen op ongekende manieren. In de
werkomgeving stellen wij medewerkers in staat nog
productiever te zijn. We helpen beter te concentreren,
communiceren en samen te werken. Gesprekken
worden makkelijker gevoerd. Dit doen wij door te
helpen rumoer buiten te sluiten en een kristalhelder
geluid te bieden.
Wat Jabra inspireert
Jabra is constant op zoek naar de grenzen en het
uitdagen van conventies. Geïnspireerd om steeds
maar nieuwe manieren te vinden om het geluid
weer te verbeteren. Van een bedrijf dat intelligente
audio-oplossingen ontwikkelt mag verwacht worden
dat ze goed kunnen luisteren. Daarom luistert Jabra
heel goed naar wat mensen nodig hebben. En om
dat te bereiken, investeert het bedrijf jaarlijks 10% van
de omzet in research en development. Dit stelt ze
in staat toonaangevend te blijven op het gebied van
innovatieve technologie.

Jabra over MaXXus
”MaXXus onderscheidt zich in de markt door
haar kennis en toegevoegde waarde op
het gebied van communicatie, met daarbij
telefonie en headsets in het bijzonder. De
korte lijnen in de organisatie en richting haar
klanten maakt dat zij als een prettige partij
wordt ervaren om mee samen te werken.
Deze korte lijnen zijn ook zichtbaar naar
Jabra. We werken op een goede en gezonde
manier met elkaar samen en weten elkaar te
ondersteunen in projecten.”

Het verbeteren van de productiviteit op de werkplek
is ook een zeer belangrijk item. Dit doet Jabra door
constante finetuning van een mix van technologie en
cultuur. Zo helpen ze mensen aan een betere balans
tussen werk en privé.
Jabra Pro 920
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Sennheiser
headsets

Sennheiser D 10

Sterke partners: SENNHEISER en MaXXus
Sennheiser vormt de toekomst van audio – een visie
die berust op meer dan 70 jaar innovatiecultuur,
die diep is geworteld in het familiebedrijf. Met 20
verkoopvestigingen en trouwe handelspartners is het
bedrijf actief in meer dan 50 landen en heeft het zijn
eigen productiefaciliteiten in Duitsland, Ierland en de
VS. Sennheiser heeft ca. 2.800 werknemers over heel
de wereld die een passie voor uitmuntende audio
delen.
Sinds 2013 staan Daniel Sennheiser en Dr. Andreas
Sennheiser aan het roer, de derde generatie van de
familie. Als onderdeel van de Sennheiser Group is
de joint venture Sennheiser Communications A/S
gespecialiseerd in draadloze en bedrade headsets
en speakerphones voor contactcenters, kantoren
en Unified Communications-omgevingen, alsmede
headsets voor gaming en mobiele apparaten.

Sennheiser SC 660

Günter Vos, Sales Director
Business Solutions Benelux &
Nordics:
“De wereld van (tele)communicatie is een
fascinerende wereld die continue verandert.
Een werkplek is intussen al veel meer dan
een laptop en bijbehorende muis. Het
communicatie device is een belangrijk en
onmisbaar verlengstuk geworden. Binnen
Sennheiser zijn we erg selectief in de keuze
van onze partners. Zij moeten niet alleen
aansluiten bij de visie van Sennheiser,
maar tevens een sterke ambitie hebben
om de juiste dienstverlening aan te bieden
bij de zakelijke eindgebruiker en haar
medewerkers. Hierdoor wordt niet alleen de
productiviteit gewaarborgd, maar ook het
welzijn van de medewerkers. MaXXus bewijst
al jaren een waardige Sennheiser partner te
zijn. Klantgericht, pro-actief meedenkend
en open communicatie, zijn woorden die
MaXXus typeren.“
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Maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Bij Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de
effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.
Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans
te bereiken tussen mens, milieu en maatschappij.
Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan
en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en
innovatie met winst voor mens, maatschappij en
milieu. Nu en in de toekomst.
MaXXus is beloond met het keurmerk Sociale
Onderneming, hét keurmerk voor maatschappelijk
verantwoord en betrokken ondernemen.
Bij het Keurmerk Sociale Onderneming gaat het om
de volgende drie pijlers aan de hand waarvan een
onderneming keurmerkwaardig kan zijn:

Mens en Maatschappij
Mens en Arbeidsmarkt
Mens en Milieu

MaXXus is trots op het behalen van het keurmerk
Sociale Onderneming. Voor meer informatie over
het keurmerk Sociale Onderneming verwijzen u naar
onze website www.maxxus.nl.

Daarom
MaXXus
Met deze brochure hebben we u laten zien
wat MaXXus Communications te bieden heeft.
Gerenommeerde leveranciers van topproducten
zorgen ervoor dat we u de techniek van vandaag en
morgen kunnen bieden. Daarnaast zorgen kennis,
kwaliteit en onze service ervoor dat u geen zorg
heeft over de bereikbaarheid van uw bedrijf en de
onderlinge communicatie binnen de organisatie en
binnen en buiten kantoortijden. Bij MaXXus zit je voor
elk communicatie vraagstuk goed en hoef je geen
zorg te hebben over de bedrijfscontinuïteit voor wat
betreft bereikbaarheid en communicatie.
Aan u om ons te vinden als partner voor uw toekomst.
Aan ons te bewijzen dat wij bieden wat wij schrijven
en beloven.

U bent van harte welkom bij MaXXus.

23

MaXXus Communications
Bezoekadres Winkelhaak 77
		
2495 AX ‘s-Gravenhage
070-307 6666

Postadres
		

Postbus 24021
2490 AA ‘s-Gravenhage

E-mail		

info@maxxus.nl

Websites
www.maxxus.nl
		www.mvoice.nl
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