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Vodafone calling
in Office 365
De mogelijkheid hebben om te communiceren via één tool? Met Vodafone Calling in Office 365 
kunnen uw medewerkers altijd & overal met elkaar blijven communiceren. Of ze nu willen 
bellen, chatten, bestanden delen of een videocall doen: alles verloopt via het 
gebruiksvriendelijke Microsoft Teams.

Daarnaast zorgt het voor uw IT-afdeling dat zij alles op 1 veilige plek kunnen beheren, 4COM 
ondersteund en adviseert hierin. Zo heeft u één vast aanspreekpunt; uw persoonlijke account-
manager van 4COM kent uw bedrijf en is altijd direct bereikbaar bij vragen of ondersteuning. 
De infrastructuur wordt verzorgd door Vodafone & Microsoft, u bent dus verzekerd van een 
betrouwbare oplossing.

Verhoging productiviteit: Alle communicatie verloopt via 1 tool en iedereen is altijd 
& overal bereikbaar

Aantrekkelijke tarieven: Een vast bedrag per maand, met voordelige telefonie-    
tarieven en kosteloos onderling bellen tussen vast en mobiel wanneer u tevens 
Vodafone mobiel afneemt;

Gemak voor de IT-beheerder: In aanvulling op de Office 365 beheer portal 
ontvangt de ITbeheerder toegang tot de User Management Portal. Hiermee be-
heert u Microsoft Teams, SfB Online en SfB Server gebruikers centraal. Dit
versimpelt het op –en afschalen van gebruikers. 

Legacy-systemen houden de adoptie van Microsoft Teams niet tegen: 
stap over in een eigen tempo en blijf alles ondersteunen.

Microsoft Teams in combinatie met Vodafone Calling
We koppelen vaste telefonie aan Microsoft Teams, waarbij iedere gebruiker een eigen 
telefoonnummer toegewezen krijgt. Er is zo geen hard –en/of software meer nodig op locatie. 

Ingewikkelde implementaties van infrastructuur 
behoren dus tot het verleden. Met Office 365 
beschikken klanten over een krachtige 
collaboratieoplossing waarmee ze op een flexibele 
en vertrouwde manier productief kunnen werken, 
ongeacht hun locatie. Vodafone verrijkt deze 
cloudoplossing van Microsoft door haar vaste 
telefoniedienst beschikbaar te maken in Microsoft 
Teams, via het Office 365 Phone System.

Afhankelijk van de wensen van uw organisatie kunt u ervoor kiezen om met uw organisatie in één keer over te stappen naar de 
cloud; u kunt dit ook stapsgewijs doen, eventueel om uw gebruikers de applicaties naast elkaar te laten gebruiken.

Laat u eens vrijblijvend informeren: www.4com.nl/office365


