
Het bedrijf is een van 's werelds toonaangevende distributeurs van 
HVAC-oplossingen (verwarming, ven�la�e en aircondi�oning) en 
koelonderdelen. Het bedrijf biedt ook commerciële training, middelen 
en informa�e en technische ondersteuning aan zijn klanten en partners. 
Sinds de oprich�ng hee� het bedrijf zijn bedrijfsomvang verdrievoudigd 
en meer dan 30 ves�gingen over de hele wereld overgenomen.

DOELSTELLING
Het bedrijf wilde de beste klantenservice bieden aan zijn klanten en 
partners, ongeacht de ves�gingsloca�es. Het was op zoek naar een 
systeem dat mobiliteit combineert met eenvoud, zodat medewerkers, 
partners en klanten naadloos konden samenwerken en communiceren 
vanaf elke loca�e en applica�es van meerdere leveranciers.

OVER DE KLANT

Met meer dan 700 medewerkers verspreid over de kantoren, gebruikte 
het bedrijf nog steeds verouderde telefoonsystemen om zijn klanten en 
partners te bedienen. De groeiende bedrijfsac�viteiten legden extra 
druk op het bestaande communica�epla�orm van het bedrijf.

Na onderzoek van het gedecentraliseerde, verouderde communi-
ca�esysteem, realiseerde het bedrijf zich dat de communica�e voor het 
verkooppersoneel, verkopers, technici en klanten niet op één lijn lag. En 
hun bestaande telefoonsysteem voldoet niet aan de moderne behoe�-
en, met gedecentraliseerde apparatuur en applica�es van meerdere 
leveranciers.

UITDAGINGEN

TECHNISCH OVERZICHT
Mul�protocol Label Switching (MPLS)-netwerk is 
gebouwd via een partner om het spraaksysteem te 
ondersteunen.

SIP-trunking wordt gebruikt om de PBX in staat te 
stellen oproepen te verzenden en te ontvangen via 
een IP-netwerk (Internet Protocol).

Tradi�onele PSTN-trunks zijn verhuisd met 
SIP-trunks, PSTN wordt nog steeds alleen gebruikt 
voor noodsitua�es.

Datasystemen verhuisden van hoofdkantoor naar 
offsite datacenter.

Mitel ST Voice Switches ondersteunen VoIP-tele-
foons, so�phones en SIP-telefoons. Mitel ST Voice 
Switches maken IP PBX mogelijk.

IP-telefoons hebben zes func�etoetsen Conferen�e, 
Doorverbinden, Wacht, Voicemail, Geschiedenis en 
Telefoonboek.

IP-telefoons worden geleverd met LED-indicatoren, 
SIP-protocol, ingebouwde 10/100 Ethernet-switch 
en lokale PoE-adapter (op�oneel).

IP-telefoons ondersteunen G.711 ulaw/aLaw, G.722, 
G.723, G.726, G.729a, iLBC, Linear 16bit en VLAN, 
DiffServ/ToS.
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Na het bespreken van de vereisten met de spraaktechnicus van het bedrijf, stelde ISSQUARED® voor om het Mitel Business Phone System te 
installeren. Na beves�ging van de IT-manager van het bedrijf, installeerde ISSQUARED® meerdere Mitel Voice over IP (VoIP) telefoonsyste-
men zoals IP420, IP480 IP655, enz. in de kantoren van het bedrijf. Met het voornemen om een gecentraliseerd model te implementeren, 
verplaatste ISSQUARED® het datasysteem van het bedrijf van het hoofdkantoor naar een extern datacenter. Mitel Voice Switches en routers 
werden ook geïnstalleerd voor de betrouwbaarheid en intelligen�e om de communica�e tussen loca�es te verenigen.

De oplossingen omva�en ook Mitel Connect-applica�es, bijvoorbeeld Mitel Connect voor Windows en Mac, Mitel Connect voor iOS en 
Android, Mitel Connect voor Chrome en Mitel Connect Telephony voor Microso�. Deze toepassingen hebben de communica�e- en samenw-
erkingservaring verenigd door met één klik te bellen, in de directory te zoeken, aanwezigheid in te stellen en te bekijken, te bellen via 
so�phone of uw vaste bureautelefoon te bedienen.

Het bedrijf hee� voor al zijn medewerkers meer dan 700 Mitel-licen�es aangescha�. Met de verkoop van deze oplossingen biedt Mitel ook 
hoogwaardige, efficiënte en effec�eve technische en productgerelateerde wereldwijde ondersteuning.

OPLOSSING

Mitel ST Voice Switches enable IP PBX.

IP Phones support G.711 ulaw/aLaw, G.722, 
G.723, G.726, G.729a, iLBC, Linear 16bit, 
and VLAN, DiffServ/ToS.

De uitgebreide Mitel-oplossingen hebben de bedrijfsintegra�e en de 
opera�onele capaciteit van het bedrijf aanzienlijk verbeterd. Deze 
oplossingen hebben de communica�e en samenwerking tussen medew-
erkers, klanten en partners verbeterd en rapportage- en beheerfunc�es 
mogelijk gemaakt. De opera�onele efficiën�e van het bedrijf bij het 
beheren van verzoeken om klantenservice hee� rechtstreeks bijgedragen 
aan klan�evredenheid, kostenbesparingen en betere zakelijke kansen. 
Het hee� de eigendomskosten verlaagd en hee� bijgedragen aan een 
groter financieel rendement. Bijkomende voordelen zijn hieronder 
opgesomd:

Verlaagde de communica�ekosten met een enkel, gebruiksvriendelijk 
systeem.

Bekrach�gd met mobiliteit die de produc�viteit van werknemers verhoog-
de.

Hee� geholpen bij het verbeteren van herstel na noodgevallen met een 
betrouwbare architectuur.

Hee� geholpen ongebruikte en oude analoge lijnen te verminderen.

Verbeterde klan�evredenheid en duurzaamheid.

Verzorgde rapportages en analyses om kansen en inzichten te iden�ficeren.

Bereikbaarheid via één telefoonnummer, audio-/videoconferen�es en 
unified messaging.

Verhoogde integra�e die de communica�e en het beheer verbeterde.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Toekomstplannen: het bedrijf is van plan om de voordelen van het Mitel Business Phone-systeem te benu�en door in de toekomst meer 
werkgroepen op te richten. Om ervoor te zorgen dat klanten al�jd met een live persoon communiceren en niet in de wacht hoeven te 
staan of een bericht hoeven achter te laten, wil het bedrijf hun Sage CRM-database integreren in Mitel. De integra�e biedt volledige 
klantgeschiedenis en gegevens terwijl de verkoopvertegenwoordiger de oproepen beantwoordt.



ISSQUARED®
ISSQUARED® is een van de toonaangevende leveranciers 
van end-to-end IT-technologieoplossingen en levert 
nauwkeurig afgestemde services op het gebied van IT-bev-
eiliging, cloud, infrastructuur en Unified Communica�e, 
Industrial Opera�onal Technologies en andere oplossings-
gebieden. ISSQUARED® helpt al vele jaren verschillende 
Fortune 500-organisa�es en hee� verschillende miljoenen-
projecten opgeleverd. Onze bewezen exper�se leidt onze 
klanten door een naadloze digitale en beveiligingstransfor-
ma�e, wat resulteert in snelle zakelijke voordelen en hen 
posi�oneert voor toekoms�g succes.

ISSQUARED® hee� zijn hoofdkantoor in Westlake Village,
Californië, VS. Het biedt wereldwijde leveringsmogeli-
jkheden met zijn aanwezigheid in het VK, Ierland, het 
Midden-Oosten, India, Singapore en ook andere delen van 
de VS. ISSQUARED®
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