
Managementsamenvatting
De kans is groot dat uw onderneming in het MKB- 
segment gebruik maakt van ISDN om te telefoneren 
en te faxen. Waarschijnlijk heeft u daarvoor een kleine 
of middelgrote ISDN-centrale staan - bijvoorbeeld de 
Quattrovox van KPN – om de toestellen in uw bedrijf te 
koppelen aan het telefoonnetwerk. 

De ISDN-technologie komt echter aan het eind van 
zijn levensduur. KPN heeft daarom aangegeven per 
1 september 2019 de ISDN1/2 en de  meervoudige 
PSTN-dienstverlening te staken. Ook de ande-
re  aanbieders stoppen er dan mee, want die zijn 
 afhankelijk van KPN voor het verzorgen van deze 
 diensten.  De ISDN 15/20/30- en de enkelvoudige PSTN- 
dienstverlening blijven overigens voorlopig bestaan.
U wilt echter niet onbereikbaar worden door het weg-
vallen van ISDN. 

Daarom is het belangrijk tijdig op zoek te gaan naar een 
alternatief. Hoewel de datum nog ver weg lijkt, zijn er 
diverse redenen om toch haast te maken. U moet gaan 
investeren en dan wilt u natuurlijk zorgvuldig keuzes 
maken. Er zijn veel opties, die elk voor- en nadelen 

hebben. Ook is het een goed moment  - nu u toch moet 
omschakelen - eens na te denken hoe u uw bereik-
baarheid wil organiseren. Misschien zijn er wel nieuwe 
mogelijkheden waarmee u uw efficiëntie of klant-
benadering kunt verbeteren. 

ISDN stopt! Wat nu?
Uw route naar een nieuwe betrouwbare 
telecomoplossing.
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Leeswijzer
De inleiding geeft inzicht in de keuze die KPN 
heeft gemaakt om de betreffende ISDN- en PSTN 
dienstverlening te stoppen. Er staat een  
klein historisch overzicht in hoe de dienst zich 
sinds begin jaren 90 heeft ontwikkeld.

Het hoofdstuk ‘Welke keuzes heb ik?’, gaat in op 
de opties en hun voor- en nadelen. Ook staat er 
een lijstje vragen in die belangrijk zijn om aan de 
dienstverlener voor te leggen.

Het hoofdstuk ‘Is het belangrijk nu actie te 
ondernemen?’, gaat in op de consequenties 
van een snelle opzet van een migratieproject in 
vergelijking met een uitstel van migratie tot vlak 
voor de deadline. 

Verder vindt u in deze whitepaper tips over wie 
u verder kan helpen wanneer u dieper wil ingaan 
op de keuzemogelijkheden of projectaanpak. 
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De capaciteit om de uiteindelijke overschakeling te 
maken bij de dienstverleners is beperkt. Hoe  dichter 
u de deadline nadert, hoe lastiger het zal zijn om 
de  aandacht en de flexibiliteit te krijgen die van de 
dienstverleners verwacht. Deze whitepaper maakt een 
indeling in de opties die u heeft.
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Inleiding
Wat is het probleem?
KPN heeft onlangs officieel aangekondigd op 1 septem-
ber 2019 de stekker te trekken uit ISDN 1/2 en meer-
voudige analoge (PSTN-) verbindingen. Er blijven vanaf 
dat moment nog wel ISDN-verbindingen beschikbaar 
maar dan gaat het alleen om de grootzakelijke IS-
DN-verbindingen zoals ISDN15/20/30. KPN heeft toege-
zegd deze  grootzakelijke verbindingen  nog minstens 
tot 1 januari 2021 te leveren. 

Ook als u ISDN afneemt van een andere telecom-
aanbieder dan KPN, krijgt u te maken met het besluit 
van KPN. Vrijwel alle ISDN-verbindingen in Nederland, 
dus ook die van alternatieve telecomaanbieders, 
worden namelijk afgehandeld in de ISDN-centrales van 
KPN. In Nederland zijn op basis van gegevens van de 
Autoriteit Consument & Markt naar schatting nog onge-
veer 250.000 ISDN 1/2-verbindingen in gebruik, vooral 
bij MKB-bedrijven. 

Het is daarom belangrijk eens te kijken hoe uw 
 telecomzaken zijn geregeld. Hebt u een ISDN-centrale, 
doet u er verstandig haast te maken met het zoeken 
naar een alternatief. Er zijn namelijk veel opties waar 
u een keuze uit zal moeten maken. En de kans is groot 
dat KPN de dienstverlening in uw regio al maanden 
eerder wil beëindigen. Bovendien is een overschakeling 
naar een nieuwe situatie niet altijd even eenvoudig te 
regelen. 

Wat is ISDN ook al weer?
ISDN is een afkorting van Integrated Services Digital 
Network. KPN introduceerde de technologie tussen 
1991 en 1993 als een betrouwbaar, modern en snel 
alternatief voor het vertrouwde analoge netwerk. Dat 
analoge netwerk staat ook wel bekend als PSTN, een 
afkorting van Public Switched Telephone Network. 
Begin jaren 90 was het gebruik van de fax op zijn 
hoogtepunt en het internet was net in opkomst. De fax 
bood voor het eerst de mogelijkheid, documenten en 
afbeeldingen over de telefoonlijn te sturen. In plaats 
van uren of dagen te wachten op een koeriersdienst  
of de postbode, werd het overzenden een kwestie van 
minuten. 

Maar het traditionele netwerk werkte met pieptonen 
(analoog) om de informatie door te zenden en dat was 
een storingsgevoelige methode. De faxverbinding viel 
nogal eens uit of de fax vertoonde storende fouten 
door beïnvloeding van het signaal door naastgelegen 
kabels.

Voor internet gold een vergelijkbaar scenario. De komst 
van internet maakte het mogelijk informatie van over 
de hele wereld op te vragen. Maar ook hier was de 
analoge technologie een spelbreker. De modemver-
binding viel nogal eens weg door storing op de lijn. 
Bovendien was de verbinding al snel veel te traag voor 
de veeleisende internetgebruiker. 
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ISDN ging daar volgens KPN en veel andere 
 telecomaanbieders in Europa voor eens en voor altijd 
verandering in brengen. Hetzelfde koperdraadje dat 
jarenlang de analoge verbinding binnen de bedrijfs-
muren bracht, kon na een wijziging in de centrale ook 
een digitale verbinding leveren. Bellen over ISDN had 
geen last meer van ruis of overspraak van andere 
verbindingen. De dataverbinding over ISDN2 was heel 
stabiel en leverde een capaciteit van ‘maar liefst’ 144 
kbps (Beide B-kanalen  hebben een capaciteit van 64 
kbps en daar boven op kon 16 kbps over het D-kanaal 
worden ingezet). 

Nu is 144 kbps  een lachwekkend lage verbindingssnel-
heid, maar destijds haalden de meest geavanceerde 
modems voor het analoge netwerk in het beste geval 
56 kbps. Die snelheid was dan ook gelijk het maximum 
dat met die technologie ooit gehaald zou kunnen wor-
den, afgezien van enkele compressiestappen die ieder 
hun eigen nadelen hadden voor de stabiliteit.

Inmiddels zijn we natuurlijk gewend aan veel hogere 
snelheden die met een ADSL-verbinding (afkorting van 
Asymmetrical Digital Subscriber Line), de coaxkabel  of 
een glasvezelkabel mogelijk zijn. Rond de eeuwwisse-
ling was de ontwikkeling daarvan echter nog lang niet 
in zicht voor consumenten en bedrijven. Dus omarmde 
het bedrijfsleven op grote schaal ISDN als technologie 
voor de toekomst, ondanks de relatief hoge kosten die 
daarmee gepaard gingen. 

De bedrijfscentrale moest worden vervangen door 
een ISDN-centrale en ook de analoge toestellen op 
de  bureaus moesten worden vervangen door veelal 
 prijzige, op ISDN-technologie gebaseerde toestellen. 

Vanaf 2004 diende ADSL zich aan als aantrekkelijk 
alternatief. Die technologie biedt de mogelijkheid ook 
over de analoge telefoonverbinding een stabiel digitaal 
netwerk aan te leggen. De ontwikkeling daarvan ging 
rap zodat de datasnelheden via ADSL al snel een veel-
voud werden van de snelheden die over ISDN mogelijk 
waren. Later werd ook ADSL over ISDN ontwikkeld. 
Die toevoeging zorgde dat ook ISDN-abonnees van 
dataverbindingen boven de 144 kbps gebruik konden 
maken. Het voordeel was bovendien dat de ISDN-tech-
nologie voor hen beschikbaar bleef voor telefoneren en 
faxen.

Het gebruik van ISDN op hetzelfde koperdraadje als de 
ADSL-verbinding leverde echter wel technische beper-
kingen. Daardoor blijft de capaciteit van dataverbindin-
gen achter bij de capaciteit die ADSL over het analoge 
netwerk kan leveren. 
Vrijwel tegelijkertijd ontwikkelde het televisiekabelnet-
werk zich langzaam als een aantrekkelijk alternatief, 
ook voor zakelijke toepassingen. De kabelexploitanten 
boden over hun coaxkabelnetwerk zowel telefonie- als 
snelle dataverbindingen. ISDN verloor dus voor een 
belangrijk deel zijn toegevoegde  waarde. Vanaf dat 
moment was de populariteit van ISDN dan ook over zijn 
hoogtepunt heen. 

Wat betekent het wegvallen van ISDN voor mij  
als MKB-ondernemer?
De kwaliteit van de ISDN-verbindingen en de inves-
teringen in hardware bleven voor veel ondernemers 
een belangrijke reden om tot de dag van vandaag aan 
ISDN vast te houden. KPN kreeg echter wel te maken 
met een gestaag afnemend aantal ISDN-abonnees. 
ADSL werd ook voor ondernemers een aantrekkelijk 
alternatief net als het aanbod van de exploitanten van 
coax-netwerken. Dat leidt er toe dat de kosten een 
steeds grotere rol spelen. Het is voor KPN niet efficiënt 
om de verschillende typen netwerken naast elkaar aan 
te houden. En, niet onbelangrijk, er is een alternatief in 
de vorm van bellen over het internetprotocol - ook wel 
voice-over-IP (VoIP of IP-telefonie) genoemd. Daarmee 
zijn eveneens  stabiele en kwalitatief hoogwaardige te-
lecomverbindingen mogelijk over een ADSL-verbinding. 

 Wacht niet met de start van dit  
migratieproject. Het levert veel voordelen op.

TIP!

sTN Whitepaper
DECEMBER 2017

4



Vandaar dat KPN heeft besloten de ISDN-dienstverle-
ning te staken. De datum waarop het doek definitief 
valt, lijkt nog een eind weg.  Maar 1 september 2019 is 
de datum dat de allerlaatste ISDN-centrale wordt uitge-
schakeld. De bedoeling is dat centrales waar mogelijk 
al eerder sluiten, alhoewel nog onduidelijk is hoe dat 
moet. KPN kijkt nu met zijn partners hoe de overscha-
keling van klanten zo vlot mogelijk, maar netjes kan 
worden uitgevoerd. 

Dat betekent dat er voor uw onderneming met een 
ISDN-centrale belangrijke veranderingen voor de deur 
staan. Uw bedrijfscentrale kan op afzienbare termijn 

niet meer worden gebruikt, tenzij deze geschikt is voor 
ombouw naar de nieuwe VoIP-technologie. Ook zijn de 
ISDN-toestellen mogelijk niet meer te gebruiken. Maar 
er zijn verschillende opties waar u uit kunt kiezen en er 
zijn veel aanbieders van de nieuwe technologie, zodat 
het aan te raden is tijdig te beginnen om te zoeken 
naar een alternatief voor ISDN. 

Welke keuzes heb ik?
Eigenlijk is er technisch gezien maar één alternatief 
voor ISDN en dat is Voice over IP (VoIP). Het klassie-
ke onderscheid tussen spraak- en dataverbindingen 
verdwijnt daarmee. Een VoIP-telefoon is namelijk 

Binnen het VoIP-aanbod zijn er grofweg  
twee opties om uit te kiezen:

1. In huis
 Wanneer u voor deze optie kiest blijft u het 

dichtst bij de oude vertrouwde situatie. In veel 
gevallen kan de ISDN-centrale in gebruik blijven, 
net als de aangesloten toestellen. Ook hier zijn er 
twee scenario’s:

 A Uw ISDN-centrale is geschikt voor aanpassing
 Wanneer uw ISDN-centrale nog niet is 

 afgeschreven, is het in veel gevallen mogelijk 
deze om te laten bouwen tot een IP-PBX. Aan 
de kant van het uitgaande telefonienetwerk 
komt een nieuwe lijnkaart. Die zorgt voor de 
 omzetting van het ISDN-protocol naar het Voice 
over IP-protocol. De signalen worden via een 
zogeheten SIP-trunk bij de telecomaanbieder 
gekoppeld aan het traditionele telefoonnetwerk.  

 Aan de kant van het interne bedrijfsnetwerk 
verandert er niet veel. U kunt van de ISDN- 
toestellen gebruik blijven maken. Mogelijk komt 
er zelfs een aantal functies bij op de telefoons 
als de centrale en de bureautoestellen daarvoor 
geschikt zijn. 

 B Uw ISDN-centrale is niet geschikt voor  
aanpassing

 U heeft in dit geval twee mogelijkheden. 
•	 De	ISDN-centrale	blijft	in	gebruik.	Tussen	

de ISDN-centrale en de uitgaande lijnen 
komt dan een extern kastje – de zogehe-
ten  ISDN-gateway. Dat zorgt net als bij de 
lijnkaart in het voorgaande voorbeeld voor 
de omzetting van het ISDN-protocol naar 
het Voice over IP-protocol. De ISDN-gateway 
zorgt er voor dat het verkeer via een SIP-
trunk aansluiting krijgt op het telefoonnet-
werk. 

•	 U	investeert	in	een	nieuwe	IP-PBX.	In	feite	
is dat een universele computerserver die is 
voorzien van software die gesprekken kan 
afhandelen (voice serversoftware). Dat houdt 
wel in dat ook een investering nodig is in 
nieuwe bureautoestellen die geschikt zijn 
voor IP-telefonie. 

2. In de cloud
 Een radicaal andere aanpak is alle functies van 

de bedrijfscentrale voortaan door de aanbieder 
van IP-telefonie te laten doen. Deze optie is be-
ter bekend als cloud VoIP. Net als de computers 
op het lokale netwerk via de router verbinding 
maken met servers op het internet, zo zoeken de 
telefoons de voice servers van de telecomaan-
bieder op.  De koppeling tussen toestellen - ook 
bij een lokaal gesprek - verloopt via het datacen-
trum van de cloud VoIP-aanbieder. 
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eigenlijk een kleine gespecialiseerde computer die de 
geluiden die hij opvangt in de hoorn, omzet in enen en 
nullen. Die worden net als de enen en nullen van het 
dataverkeer gebundeld in datapakketjes over hetzelfde 
netwerk gestuurd. De centrale zet dus niet langer een 
verbinding op tussen twee toestellen (point to point of 
circuitgeschakeld) zoals bij een analoge of ISDN-verbin-
ding. In plaats daarvan stuurt de VoIP-centrale of voice 
server de datapakketjes voorzien van een adreslabel 
het netwerk op (pakketgeschakeld). Zijn de pakketjes 
eenmaal afgeleverd op de bestemming, zet een lokale 
computer daar de pakketjes weer in de goede volgorde 
en vertaalt ze terug naar een hoorbaar signaal. 

In de beginjaren liet de kwaliteit van VoIP veel 
te  wensen over. Het afgelopen decennium is de 
 technologie echter sterk verfijnd. 

De afwegingen
De situatie in uw organisatie bepaalt voor een belang-
rijk deel de keuze tussen de verschillende opties. Is de 
ISDN-centrale toch al aan vervanging toe of juist nog 

lang niet afgeschreven? Houdt uw organisatie de regie 
graag zo veel mogelijk in eigen hand of besteedt u het 
gedoe met de telefonie het liefst uit? Wilt u maximale 
flexibiliteit of zijn veelvuldige organisatorische veran-
deringen in de onderneming niet zo aan de orde?

Elk van de hier boven geschetste opties heeft voor- en 
nadelen. Functioneert de ISDN-centrale nog prima en is 
er weinig behoefte aan verandering, dan ligt een aan-
passing van de centrale met een lijnkaart of IP-gate-
way het meest voor de hand. Met een relatief geringe 
investering kunt u vermoedelijk nog jaren vooruit. 
De centrale in eigen beheer biedt u de mogelijkheid 
gebruik te maken van scherpe tarieven die in de markt 
worden aangeboden. 

Met een overschakeling naar cloudtelefonie krijgt u 
maximale flexibiliteit en besteedt u de verantwoorde-
lijkheid uit voor het beheer en de beveiliging van het 
telefoniesysteem. Bovendien blijft de eenmalige inves-
tering beperkt tot de aanschaf van nieuwe bureautoe-
stellen die geschikt zijn voor IP-telefonie. Soms zijn die 

6

Vragen om aan dienstverlening te stellen
•	 Biedt	de	dienstverlener	VoIP	aan	over	een	gesloten	netwerk	of	via	open	internet?	
 De laatste optie vergroot de kans op storingen en levert extra beveiligingsrisico’s

•	 Hoe	voorkomt	de	dienstverleners	dat	het	VoIP-verkeer	kan	worden	afgeluisterd?	
 VoIP is in standaard niet voorzien van versleuteling (encryptie). Dat maakt het in principe mogelijk dat 

derden inbreken op de verbinding en de gesprekken afluisteren. De VoIP-aanbieder moet dus maatregelen 
treffen dat dit niet kan gebeuren.

•	 Wie	zorgt	voor	de	benodigde	software-updates	voor	de	IP-telefoons?
 Het up-to-date houden van de toestellen is belangrijk voor de beveiliging. 

•	 Welke	eenmalige	kosten	brengt	de	dienstverlener	in	rekening?	
 Zijn er bijvoorbeeld IP-toestellen inbegrepen bij de dienstverlening of moeten die apart worden gekocht of 

geleased? Zitten er beperkingen aan de keuze van IP-telefoons?

•	 Wie	is	verantwoordelijk	voor	de	kosten	van	onverhoopte	storingen?	 
Rekent de provider kosten door voor het uitzoeken van verstoringen, of is dit inbegrepen in de abonne-
mentskosten?

•	 Hoe	is	de	dienstverlening	van	plan	de	omschakeling	van	ISDN	naar	VoIP	te	organiseren?
 Is er een goede testfase waarin de eigen organisatie zelf kan constateren of de nieuwe dienstverlening 

werkt zoals afgesproken? Is er op het moment van overschakeling sprake van een tijdelijke onbereikbaar-
heid? Is er een roll back mogelijk wanneer de nieuwe situatie problemen oplevert?
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ook te leasen bij de telefonieaanbieder. 
Nieuwe gebruikers toevoegen of juist het aantal 
gebruikers terugbrengen kan VoIP-aanbieder vaak 
per dag regelen. Ook is het mogelijk allerlei dynami-
sche schakeling te maken zoals het leveren van een 
vaste lijn op een mobiele telefoon. Dat heeft dan weer 
voordelen in het geval er een storing plaatsvindt op 
uw internetverbinding. De dienstverlener kan dan 
automatische alle gesprekken naar mobiele toestellen 
overzetten.

Het toevoegen van nieuwe eigenschappen aan 
VoIP-telefonie is makkelijker voor een gespecialiseerde 
dienstverlener. Deze heeft immers veel klanten, dus 
kan de kosten voor testen en implementatie verdelen. 
VoIP-dienstverleners bieden kunnen daardoor vaak 
veel handige extra’s bieden, zoals belstatiestatistieken. 
Hoe snel nemen werknemers de telefoon op. Welke 
toestellen worden intensief gebruikt en welke niet. 
De ander kant van de medaille is dat niet alle aan-
bieders van IP-telefonie evenveel kennis hebben van 
telefonie als dat ze van IP-netwerken hebben. In feite 
is IP-telefonie een speciale dienst op een datanetwerk 
geworden. Daarom hebben veel aanbieders die zich 
traditioneel met IT-diensten bezig hielden, zich ook op 
de telefoniemarkt gestort. Telefonie en IT zijn al sinds 
jaar en dag twee verschillende expertisegebieden. 
Hoewel de grenzen daartussen wel vervagen, wil dat 
nog niet zeggen dat elke IT-dienstverlener even goed 
op de hoogte is van de finesses van een soepel lopend 
telefoniesysteem. 

Kiest u toch voor de aanschaf van een nieuwe IP-BPX 
of voice server, zijn de eenmalige investeringen relatief 
hoog. Naast de kosten voor de hard- en software van 
de nieuwe centrale moeten ook nieuwe IP-gebaseerde  
toestellen worden gekocht. Maar u houdt wel maxima-
le controle over het telefoniesysteem en profiteert u 
tevens van de nieuwe mogelijkheden. Na de eenmalige 
kosten zijn de exploitatiekosten laag doordat u van de 
scherpste tarieven bij de telecomaanbieder gebruik kan 
maken. 

Ook is tussentijds wisselen van telecomaanbieder veel 
gemakkelijker. Het is immers niet nodig alle instellingen 
en voorkeuren opnieuw in te richten. 
Alleen de SIP-trunks van de nieuwe aanbieder moeten 
die van de oude aanbieder vervangen.

Veel keuze aan abonnementsvormen
Voor alle opties geldt dat IP-telefonie uw telecomaan-
bieder meer mogelijkheden geeft om abonnements-
vormen aan te bieden die aansluiten bij uw behoeften. 

Bij IP-telefonie vindt de afrekening namelijk niet meer 
plaats op basis van tijdgebaseerde tikken en een 
maandelijks vastrecht. 
Veel telecombedrijven stimuleren de afkoop van de 
gesprekken. Uw organisatie betaalt dan een vast 
maandelijks abonnementstarief. Daar komen geen 
kosten per gesprek meer bij.  Bij een dergelijke prepaid 
abonnementsvorm moet doorgaans gekozen worden 
voor het aantal gesprekken (channels) dat tegelijk kan 
worden gevoerd. Zijn al deze channels vol, krijgt elke 
volgende medewerker die de telefoon oppakt een 
ingesprektoon. 

Een andere optie is een abonnement op basis van 
gebruik (metered). In dat geval kunnen zoveel ge-
sprekken tegelijk plaatsvinden als nodig en wordt de 
gebruikte capaciteit later verrekend. Deze optie biedt 
organisaties veel flexibiliteit. Soms kunnen ook vaste 
bundels worden aangeschaft.

 Overschakelijken naar Cloud VoIP  
biedt maximale flexibiliteit tegen lage initiële 
investeringen.

TIP!
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Is het belangrijk nu 
actie te  ondernemen?



Het loont erg de moeite om de gegevens over het 
huidige en verwachte belgedrag van de organisatie te 
analyseren en door te rekenen hoe de kosten uitpak-
ken in combinatie met de verschillende tariefstructu-
ren.

Is het belangrijk nu actie te 
 ondernemen?
Het enige antwoord op die vraag is ‘ja’ met een uit-
roepteken. En daar zijn verschillende redenen voor. De 
belangrijkste is dat de tijd dringt, ook al lijkt de eindda-
tum nog ver weg. KPN streeft er naar op 1 juni 2019 al 
alle ISDN-klanten gemigreerd te hebben naar nieuwe 
verbindingen. 

Veel ISDN-klanten zullen bovendien uitstelgedrag 
vertonen omdat het sleutelen aan een goed werkend 
telefoniesysteem niets bijdraagt aan de productiviteit 
en winstgevendheid van de onderneming. Dat heeft 
tot gevolg dat naarmate de deadline nadert het steeds 
lastiger zal worden de migratie te plannen op momen-
ten dat het uw onderneming het beste uitkomt. 

Eerder beginnen betekent verder dat er meer tijd is 
om goed de behoeften in kaart te brengen. Nu er toch 
 geïnvesteerd moet worden in nieuwe technologie, is 
het zaak te kijken naar wat de nieuwe mogelijk heden 
zijn, hoe die kunnen bijdragen aan het efficiënter 
functioneren van de organisatie en welke aanbieder 
daarvoor de beste dienstverlening kan leveren. 

Vroeg beginnen betekent ook dat er voldoende tijd is 
om de nieuwe infrastructuur te testen en te  zorgen 
deze even betrouwbaar en prettig werkt als uw 
 onderneming gewend is van de ISDN-verbindingen. 

 Als de ISDN-centrale nog niet is 
 afgeschreven, kan de ombouw naar een IP-PBX 
aantrekkelijk zijn.

TIP!
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Het enige nadeel van een voortvarende aanpak is dat 
de ISDN-centrale eerder afgeschreven moet worden, 
in het geval dat deze niet is om te bouwen naar een 
IP-PBX. 

Wie kan me verder helpen?
Een goede start is eens te polsen bij partners en colle-
ga-ondernemingen of zij voor dezelfde migratie staan 
en of ze al ervaring hebben opgedaan. Veel onderne-
mers hebben immers al in een eerder stadium ISDN 
vaarwel gezegd en om uiteenlopende redenen een 
overstap naar VoIP gemaakt.

Ook is het verstandig te inventariseren hoe de fysieke 
infrastructuur op dit moment door de onderneming 
wordt gebruikt. Hoe zit het met de bekabeling van het 
datanetwerk in het pand? Als u wilt overschakelen 
naar het gebruik van IP-telefoons moeten de kabels 
de vereiste kwaliteit en voldoende capaciteit bieden 
om ook het spraakverkeer overheen te kunnen sturen? 
Verder is het belangrijk na te gaan hoe de kwaliteit van 
de verbinding naar het publieke netwerk is. Vooral in 
het buitengebied hebben de internetverbindingen soms 
nog een teleurstellend lage capaciteit. En vergeet ook 
niet te bedenken hoe u het verkeer van de PINauto-
maat wil regelen als dat aan de orde is. 

Als u niet precies weet hoe dit aan te pakken kunt u 
contact opnemen met de helpdesk van sTN Diensten-
centrum. Dat staat de leden van uw branchevereniging 
bij met het beantwoorden van vragen en hulp bij het 
maken van keuzes. Er zijn verschillende scenario’s 
opgesteld die u kunt gebruiken als leidraad voor uw 
eigen situatie.  

VoIP: veel flexibiliteit
Voor het gebruik van IP-telefoons is er geen apart 
telefonienetwerk meer nodig binnen het bedrijf. De 
toestellen hebben net als computers een ethernetpoort 
die de aansluiting vormt op het datanetwerk. De IP-PBX 
of de voice server in de cloud herkent de toestellen op 
basis van hun MAC-adres, een unieke code per toestel  
en wijst daar een telefoonnummer aan toe. 

Bij een interne verhuizing kunnen de toestellen dus 
gewoon op de nieuwe werkplek worden aangeslo-
ten op het netwerk en de betreffende werknemer is 
gelijk bereikbaar onder het vertrouwde nummer. Er is 
dus geen monteur van het telecombedrijf meer nodig 
voor de wijzigingen (moves, adds and changes) in het 
nummerplan. 
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Beveiliging: belangrijk aandachtspunt
Voice over IP (VoIP) is een technologie die spraak 
over een datanetwerk leidt. Dat houdt ook in dat alle 
risico’s die van het datanetwerk bekend zijn, zich nu 
ook voordoen bij telefonie. Denk daarbij aan malware, 
datalekken en aanvallen van hackers. Net als bij het 
onderhoud van het computernetwerk en de aange-
sloten computers en servers, moet de beheerder van 
een eigen IP-BPX of voice server dus strak toezien op 
het updaten van de software en het detecteren van 
afwijkende patronen in het gebruik. 

Een groot voordeel van Cloud VoIP is dat de verant-
woordelijkheid voor het beheer volledig bij de dienst-
verlener ligt. Dat houdt ook in dat de problematiek rond 
de beveiliging van een taak is van de VoIP-aanbiedr.  
Het is voor een clouddienstverlener veel makkelijker de 
kennis over beveiliging en beheer op een hoog niveau 
te houden dan het voor uw organisatie is. Het is im-
mers zijn kernactiviteit en niet die van uw organisatie.

Privaat vs openbaar netwerk
In IP-telefonie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
het openbare netwerk en het private netwerk. Het 
openbare netwerk is het domein van de IP-telefonie-
aanbieder, die daar de koppeling maakt met het aloude 
analoge telefonienetwerk of met andere IP-gebaseer-
de telefonienetwerken. Op het private deel van het 
netwerk worden de eigen toestellen van de organisatie 
met elkaar verbonden. Dat private netwerk kan zich 
overigens ook uitstrekken naar andere vestigingen, 
zodat zonder bijkomende kosten onderling kan worden 
gebeld. De koppeling tussen het publieke en private 
netwerk wordt wel aangeduid met SIP-trunking.

Nieuwe mogelijkheden met IP-telefonie
IP-telefonie  biedt vaak naast de functies die u van de 
bedrijfscentrale bent gewend - zoals doorverbinden, 
groepsschakelingen en een terugval op een secretares-
setoestel - nieuwe mogelijkheden, zoals Unified Com-
munications. Daarmee is bijvoorbeeld in de elektroni-
sche bedrijfstelefoonlijst te zien wie bereikbaar is en 

wie niet. Ook biedt het systeem vaak een mogelijkheid  
voor videobellen. De toestellen moeten daar natuurlijk 
wel geschikt voor zijn. 

Het is echter niet altijd meer nodig om op elk bureau 
een toestel te plaatsen. Het is ook mogelijk gebruik te 
maken van zogeheten softphones.  Dit is een program-
ma op de pc dat alle telefoniefuncties van een bureau-
toestel verzorgt. Een hoofdtelefoon en een microfoon 
vervangen de hoorn. 

De voice server of IP-PBX, dan wel de 
 Cloud-VoIP- dienstverlener bieden doorgaans 
 uitgebreide mogelijkheden voor een integratie met 
Microsoft Exchange, met uw klantendatabase en 
andere bedrijfssoftware. Werknemers kunnen gebruik 
maken van webgebaseerde software waarbij tijdens 
het gesprek met klant of toeleverancier automatisch de 
relevante informatie op het scherm verschijnt op basis 
van het telefoonnummer waar contact mee is. 

De beschikbaarheid van deze opties zijn afhankelijk 
van wat de centrale in huis aankan of uw  aanbieder 
van  cloud-VoIP in het pakket aan services heeft 
 opgenomen. 

 Evalueer hoe u met de inzet van nieuwe 
communicatie-opties de efficiëntie in uw bedrijf, 
de productiviteit van de medewerkers en de 
klanttevredenheid kunt verhogen.

TIP!
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