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Overzicht 
Ondernemingen proberen altijd om kosten te besparen en het gebruik van resources te 
optimaliseren. In het huidige moeilijke economische klimaat is dit belangrijker dan ooit. In dit 
document vindt u informatie over mogelijke besparingen van meer dan $ 5.000.000 per jaar 
per 1.000 werknemers door Unified Communications van Microsoft op uw bedrijfsactiviteiten 
en IT‐werkzaamheden toe te passen. 

UC (Unified Communications) is een nieuwe benadering van communicatiemethoden  
en ‐oplossingen die belangrijke, nieuwe methoden biedt om direct en blijvend op kosten en 
resources te besparen. In het verleden werden op communicatie gebaseerde bedrijfsactiviteiten 
vaak handmatig uitgevoerd en waren deze activiteiten onderhevig aan vertragingen en tijdelijke 
oplossingen. Met UC kunnen deze communicatiestappen worden gestroomlijnd en door software 
worden ondersteund om kosten te verminderen en tegelijkertijd de resultaten te verbeteren. 
 
De besparingsmogelijkheden en acties die in dit document worden aangeduid, behoren tot drie 
categorieën: 
 

 Verminderen van onkosten voor communicatieservices zoals kosten van telecommunicatie 
en mobiele telefoons en gehoste telefonische vergaderingen en videovergaderingen, en 
bijbehorende kosten, zoals reiskosten en kosten van kantoorfaciliteiten. Mogelijke jaarlijkse 
besparingen variëren van $ 2,6 miljoen tot meer dan $ 8 miljoen per 1000 werknemers. 
 

 Consolideren van de communicatie‐infrastructuur om bedrijfskosten te verminderen 
door verschillende en verspreide oude producten te vervangen door de geïntegreerde 
functies van de nieuwe UC‐oplossingen. Mogelijke jaarlijkse besparingen bedragen 
ongeveer $ 0,9 miljoen per 1000 werknemers.  
 

 Benutten van menselijk kapitaal door het ondersteunen van individuele productiviteit, 
werkgroepen en samenwerking, en ondernemingsbeleid. Mogelijke jaarlijkse besparingen 
van $ 2 miljoen per 1000 werknemers of meer. 

 
De besparingsacties die in dit document worden voorgesteld, kunnen een terugverdientijd van 
minder dan een jaar hebben (binnen een enkele jaarlijkse budgetcyclus) en veel acties hebben een 
terugverdientijd van minder dan 6 maanden in situaties waarin hoge besparingen zijn te behalen. 
Elke UC‐besparingsmogelijkheid wordt in algemene zin gedefinieerd, gevolgd door aanbevolen 
acties met het pakket UC‐oplossingen van Microsoft (Office Communications Server 2007 R2 
en Exchange Server 2007). Ook vindt u hier richtlijnen voor het berekenen van besparingen die 
worden ondersteund door verwijzingen naar casestudy’s. 
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Het economische klimaat van 2009 en de toekomst 
De verslechtering van de wereldwijde economische omstandigheden in het afgelopen jaar biedt 
zowel ongekende uitdagingen als mogelijke kansen voor hedendaagse IT‐ en Line‐Of‐Business‐
managers. Door onrust die is veroorzaakt door het instorten van het wereldwijde financiële 
marktsysteem, de daaropvolgende onzekerheden en de impact daarvan op bedrijven moeten veel 
eerdere prioriteiten opzijgezet worden om het hoofd te bieden aan dringende nieuwe situaties. 

Het economische klimaat is ook uitdagender geworden omdat bedrijven het laatste decennium 
veel internationaler zijn geworden. In sommige gevallen zijn de eigen faciliteiten van een bedrijf 
wereldwijd verspreid om te kunnen profiteren van meer kosten‐verantwoorde arbeidspools 
of fabricagefaciliteiten. In andere gevallen breiden bedrijven hun markten wereldwijd uit, 
ondersteund door internetkanalen en groeiende internationale mogelijkheden. Veel 
bedrijven hebben hun supply‐chains en partnerschappen over de hele wereld uitgebreid. 

Deze onzekerheden en uitdagingen kunnen verlammend werken, terwijl er juist actie moet 
worden ondernomen. Verstandige managers zullen hun opties zorgvuldig afwegen en een 
actieplan maken dat is afgestemd op de sterke kanten, de financiële situatie en de behoeften 
van hun organisatie; de aard van de producten en diensten die worden aangeboden; en de 
invloed die de crisis op zowel klanten als concurrenten kan hebben. 

Afhankelijk van de omvang van de economische gevolgen, moeten Line‐Of‐Business‐managers 
in deze omstandigheden meestal de bedrijfsprocedures aanpassen. Daarbij zullen besparingsacties 
ook zeker intensief worden nagestreefd, zowel om kosten te verminderen als om financiering 
te kunnen verstrekken voor de belangrijkste procesaanpassingen. De focus van IT‐managers zal 
waarschijnlijk in eerste instantie gericht zijn op een snelle vermindering van de onkosten van 
goederen en services die op volume zijn gebaseerd of gerelateerd zijn aan het aantal werknemers. 
Tegelijkertijd zullen de meeste IT‐managers op zoek gaan naar structurele wijzigingen van de 
infrastructuur, van de operationele ondersteuningskosten en van het aantal services dat wordt 
ondersteund, zodat blijvende besparingen op de lange termijn kunnen worden gerealiseerd. 

Elke organisatie zal verplicht zijn om de kosten en uitgaven te verminderen om liquide middelen 
te besparen. Economische druk zal leiden tot afgeslankt management of vermindering van 
personeel. In veel gevallen zullen projectuitgaven of investeringsverplichtingen die niet op korte 
termijn kunnen worden terugverdiend of die geen duidelijke strategische waarde hebben, worden 
uitgesteld of geannuleerd. In dit document ligt de nadruk op de mogelijkheden om UC‐oplossingen 
te benutten om kosten te besparen, waarbij kosten binnen een enkele jaarlijkse budgetcyclus 
worden terugverdiend. 
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Wat Unified Communications is en waarom het belangrijk is 
UC (Unified Communications) biedt belangrijke voordelen in de huidige economische situatie 
omdat het zowel onmiddellijke kostenbesparingen als het efficiënt gebruik van resources op 
lange termijn mogelijk kan maken. 
 
Op het basisniveau bestaat UC uit de combinatie van meerdere communicatietechnologieën 
in één oplossing, waarmee systemen en services die voorheen waren gescheiden op een 
kostenbesparende manier kunnen worden samengevoegd tot een efficiënt pakket voor tekst‐, 
spraak‐ en videocommunicatie dat op elke gewenste locatie toegankelijk is via pc’s, smartphones 
en vergelijkbare apparaten. Deze technologieën omvatten e‐mail, sms‐berichten, chatberichten 
en groepsgesprekken, spraak‐ en videogesprekken en televergaderingen; adreslijsten, agenda’s 
en taken; en verschillende combinaties van deze functies in taakspecifieke toepassingen, zoals 
mobiliteitstoepassingen of werkruimten voor samenwerking. 
 
Op een hoger niveau kunnen deze op software gebaseerde UC‐voorzieningen worden 
geïntegreerd met bedrijfsprocessen van gebruikers en groepen om dubbel werk, verspilling en 
extra werkzaamheden bij communicatiegerichte activiteiten te verminderen, zodat goed op een 
noodzakelijke wervingsstop kan worden ingespeeld of het personeel kan worden teruggedrongen 
door de procesefficiëntie te verbeteren en de procesarbeid te verminderen. 
 
Wat onmiddellijke door UC aangestuurde kostenbesparingen betreft, is communicatie bijna 
altijd een belangrijke variabele kostenpost die toeneemt wanneer een bedrijf internationaler 
opereert. Kosten van interlokale gesprekken, kosten van mobiele telefoons, servicekosten van 
televergaderingen, reiskosten en kosten van bijeenkomsten zijn allemaal communicatiekosten 
die snel kunnen worden verminderd door effectief UC‐oplossingen toe te passen. Bovendien 
kan het consolideren van meerdere, oudere communicatiesystemen tot een enkel geïntegreerd 
UC‐platform vaak een aanzienlijke besparing opleveren. Beide besparingscategorieën worden 
in dit document besproken.  

Wat besparingen op resources betreft, kan de verbeterde communicatie met behulp van  
UC‐oplossingen de efficiency van bedrijfsprocessen vergroten omdat er wordt bespaard op de tijd 
en arbeid die wordt besteed aan communicatietaken en ook omdat op communicatie gebaseerde 
vertragingen, verspilling en extra werkzaamheden uit de bedrijfsprocessen worden geëlimineerd. 
Hoewel het een aantal maanden of kwartalen kan duren voordat de voordelen van deze 
proceswijzigingen zijn gerealiseerd, leveren deze proceswijzigingen meestal veel grotere 
besparingen op omdat deze wijzigingen niet alleen van invloed zijn op de infrastructuurkosten 
maar ook op de manier waarop het bedrijf functioneert. 
 
De volgende paragrafen bevatten meer informatie over deze mogelijkheden om kosten 
en resources te besparen.  
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Unified Communications‐oplossingen van Microsoft  
Met de UC‐oplossingen van Microsoft worden voorzieningen voor e‐mail, agenda’s, chatberichten, 
voicemail, telefonisch vergaderen, video‐/webvergaderingen en VoIP (Voice over Internet Protocol) 
en interfaces voor andere bedrijfstoepassingen geïntegreerd. Deze combinatie biedt eindgebruikers 
een enkele identiteit waardoor gebruikers en hun collega’s de communicatie via verschillende 
communicatiemethoden kunnen stroomlijnen. IT‐professionals kunnen hierdoor bovendien 
communicatieservices via berichten en telefonie efficiënt en kosten‐verantwoord beheren in een 
enkele infrastructuur. Microsoft biedt deze mogelijkheden met Office Communications Server 
2007 R2 (OCS R2) en Exchange Server 2007, die beide beschikbaar zijn als systemen op locatie 
en in de wolk gehoste services.  

De UC‐oplossingen van Microsoft zijn voor gebruikers beschikbaar in de zeer vertrouwde 
gebruikersinterface van de Microsoft Office‐clients, Office Outlook en Office Communicator, 
in versies voor de pc, webbrowsers en smartphones. Deze UC‐oplossingen worden ondersteund 
door de meest uitgebreide community van technologiepartners, systeemintegrators en 
ontwikkelaars in de UC‐branche, waardoor een scala van bewezen oplossingen kan worden 
geïmplementeerd. Meer informatie over de UC‐oplossingen van Microsoft is beschikbaar 
op www.microsoft.nl/uc. 

Laten we nu eens kijken naar de mogelijkheden van Unified Communications om kosten en 
resources te besparen en naar de manieren waarop de UC‐oplossingen van Microsoft kunnen 
worden toegepast om die besparingen voor uw bedrijf te realiseren. 

Mogelijkheden om kosten en resources te besparen met  
UC‐oplossingen 
Aan de hand van de uitdagingen die eerder zijn beschreven, wordt in dit document aandacht 
besteed aan drie belangrijke categorieën met mogelijkheden: 

 Verminderen van onkosten: de nadruk ligt hierbij op de onmiddellijke vermindering 
van reiskosten, servicekosten voor televergaderingen, kosten van interlokale gesprekken, 
kosten van mobiele telefoons en kosten van faciliteiten. 

 
 Optimaliseren van de communicatie‐infrastructuur: aanbevelingen voor 
blijvende kostenbesparingen op de korte termijn en besparingen op IT‐personeel 
door het consolideren en buiten dienst stellen van verouderde of redundante 
communicatieapparatuur en ‐toepassingen. 

 
 Benutten van menselijk kapitaal: hierbij ligt de nadruk op manieren om aan 
communicatie gerelateerde arbeid te verminderen, zodat kan worden ingespeeld 
op ontslagen of kan worden bespaard door middel van een beperking van de overuren, 
een wervingsstop of het natuurlijk verloop van personeel.  

 
Elke categorie biedt verschillende mogelijkheden, die in de onderstaande paragrafen worden 
beschreven. 

http://www.microsoft.nl/uc
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Verminderen van onkosten 
Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van onmiddellijke kostenbesparingen of kostenbesparingen 
op korte termijn op vier gebieden met vaak significante variabele onkosten, te weten reiskosten, 
kosten van services voor televergaderen, kosten van interlokale gesprekken en kosten van 
faciliteiten. Besparingen op deze gebieden kunnen relatief snel worden behaald en kunnen ook 
blijvend zijn. De UC‐implementaties voor het realiseren van deze besparingen bieden tevens een 
platform voor het benutten van menselijk kapitaal, zoals in de derde paragraaf wordt aangegeven. 
De volgende vier gebieden bieden de grootste mogelijkheden. 

Mogelijkheid: reiskosten verminderen 

Mogelijkheden voor besparingen  
Reiskosten voor lokale en verre reizen zijn een van de meest zichtbare onkostencategorieën 
en vormen een belangrijke, door UC aangestuurde besparingsmogelijkheid.  

U kunt onmiddellijk besparen op de huidige onkosten door het reizen door personeel 
te beperken. UC maakt dit mogelijk zonder de bedrijfsefficiency te verstoren. Telefonisch 
vergaderen en web‐ en videovergaderingen zijn bewezen oplossingen voor dit doel. 
Dankzij opnamemogelijkheden en de mogelijkheid om de inhoud van televergaderingen 
in gemeenschappelijke werkruimten te plaatsen, kunnen teamleden die een vergadering 
niet kunnen bijwonen toch op de hoogte blijven. Waar mogelijk kan het uitbreiden van 
de mogelijkheden voor televergaderen naar supply‐chainpartners en klanten nog veel 
grotere besparingen opleveren. 

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
De oplossingen voor televergaderen van Microsoft waarbij de Live Meeting‐voorzieningen 
voor televergaderen worden gecombineerd met Office Communications Server 2007 R2 
(OCS R2) of als een in de wolk gehoste oplossing worden gebruikt, zijn uitstekende 
middelen om deze besparingen te realiseren. Live Meeting is een van de toonaangevende 
“geïntegreerde” oplossingen voor televergaderen die een volledig pakket mogelijkheden 
voor telefonisch vergaderen en web‐ en videovergaderingen biedt en ‘Anywhere Access’ 
ondersteunt via pc‐clients, webbrowsers, mobiele apparaten (met OCS R2) en 
vergaderruimten. Live Meeting ondersteunt spraakverbindingen via VoIP (Voice over IP) 
vanaf pc’s of via vaste of mobiele telefoonnetwerken. 

Bij televergaderingen in vergaderruimten kan worden geprofiteerd van het unieke en zeer 
functionele RoundTable1‐instrument van Microsoft, dat een overzicht biedt van alle deelnemers 
en focust op de huidige spreker. De OCS R2‐versie van Live Meeting kan ook met specifieke 
bestaande audio‐ en videoapparaten voor vergaderruimten en telepresencesystemen worden 
geïntegreerd. Live Meeting bevat integrale, gebruiksvriendelijke ondersteuning voor 
het opnemen van televergaderingen, zodat de vergaderingsactiviteiten in een OCS R2‐
groepsgespreksessie of in SharePoint kunnen worden geplaatst. Supply‐chainpartners 
en klanten kunnen voor elke televergadering (telefonische vergaderingen en web‐ of 
videovergaderingen) worden uitgenodigd en de beveiligde toegang is verzekerd dankzij 
de Live Meeting‐client of de webbrowser. Dankzij al deze voorzieningen kunnen werknemers 
hun werkzaamheden en rollen uitvoeren terwijl de reistijd en ‐kosten worden geëlimineerd.  

                                                      
1 http://www.microsoft.com/UC/products/roundtable.mspx  

http://www.microsoft.com/UC/products/roundtable.mspx
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Mogelijke besparingen evalueren 
Een gedeelte van de huidige reiskosten kan worden bespaard, terwijl de besparing op de 
reistijd mogelijk ook tot een besparing op personeelskosten kan leiden. Als de implementatie 
op de actieve reizigers wordt gericht, kan de terugverdientijd minder dan 6 maanden zijn.  

Als een werkelijke analyse van de reiskosten per afdeling beschikbaar is bij de financiële afdeling 
of het management is dit de beste basis voor het evalueren van besparingsmogelijkheden. 
Modellen voor de rentabiliteit van de investering tonen besparingen van $ 913 per werknemer. 
Dit is gebaseerd op deze eenvoudige formule:  

(30% van alle werknemers reist x 5 trips per jaar/reizende werknemer x 
 $ 1.522 per trip2) x 40% (of 2 trips per jaar) vermindering. 

Voorbeelden van besparingen 
Crédit Agricole S.A., een van de toonaangevende bankconsortiums in Europa, gebruikt de 
voorzieningen voor televergaderen van OCS R2 om gespecialiseerde teams samen te brengen 
zonder te reizen; training en coaching te geven aan filiaalmedewerkers via opgenomen 
videovergaderingen; en bijeenkomsten voor “drierichtingsbankieren” te organiseren met een 
klant, de bankvertegenwoordiger en een ter zake kundige bankexpert. De reiskosten worden 
in het eerste jaar met 10% tot 20% teruggebracht, hetgeen overeenkomt met de 
besparingsmogelijkheden die hierboven zijn genoemd. 

Mogelijkheid: kosten van services voor televergaderen verminderen 

Mogelijkheden voor besparingen 
Elke onderneming die een of meer externe services met gebruikstarieven gebruikt voor 
telefonisch vergaderen en video‐ of webvergaderingen kan deze kosten snel beperken door 
over te stappen naar een lokaal systeem voor televergaderen of naar een in de wolk gehoste 
service met een vast tarief. 

De grootste besparingen zijn waarschijnlijk te realiseren op het gebied van webvergaderingen 
(bureaubladen, presentaties en toepassingen delen) en videovergaderingen, omdat aan die 
services hoge kosten per minuut zijn verbonden. Besparingen zijn ook mogelijk door lokale 
telefonische vergaderingen te implementeren. Hoewel de kosten per minuut voor telefonisch 
vergaderen veel lager zijn dan voor videovergaderingen, wordt deze vergadermethode veel 
vaker gebruikt, waardoor dit een belangrijk besparingsdoel is. De besparingen hebben 
natuurlijk een blijvend karakter in de toekomst en zullen nog groter worden als het aantal 
televergaderingen stijgt vanwege het beperken van reizen en nieuwe bedrijfsmethoden. 

                                                      
2 Gebaseerd op vier binnenlandse trips van $ 1.110 en een internationale trip van $ 3.171 volgens de American 
Express Travel Forecast uit 2008:  http://home3.americanexpress.com/corp/pc/2007/pdf/GBTF.pdf  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003531
http://home3.americanexpress.com/corp/pc/2007/pdf/GBTF.pdf
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UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
Microsoft Live Meeting, dat in OCS R2 is opgenomen en als een in de wolk gehoste service 
beschikbaar is, is een zeer effectieve oplossing voor het verminderen of elimineren van kosten 
voor externe services. Zoals hierboven is beschreven in de paragraaf Reiskosten verminderen, 
is Live Meeting een toonaangevende “geïntegreerde” oplossing voor televergaderen die een 
volledig pakket mogelijkheden voor telefonisch vergaderen en web‐ en videovergaderingen 
biedt en unieke voorzieningen bevat zoals ondersteuning van het RoundTable‐instrument, 
een spraak‐ en videomodule voor de vergaderruimte. Dankzij deze voorzieningen kunnen 
alle externe services worden geabsorbeerd en vervangen. De totale kosten van eigendom zijn 
laag bij de implementatie als integraal onderdeel van OCS R2. Bij het gebruik van een in de 
wolk gehoste service geldt een aantrekkelijk vast tarief per gebruiker ($ 5 per gebruiker per 
maand). Raadpleeg het document “De onweerlegbare argumenten voor televergaderen” uit 
2009 voor een uitgebreider overzicht van dit onderwerp en de bijbehorende besparingen en 
bedrijfswaarde.  

Mogelijke besparingen evalueren 
De terugverdienperiode voor televergaderen op locatie is meestal erg kort, minder dan zes 
maanden, en is zeker kort als u de UC‐opties van Microsoft Live Meeting gebruikt. Omdat 
services voor telefonisch vergaderen meestal $ 0,10 per minuut kosten en kosten voor 
videovergaderingen ongeveer $ 0,35 per minuut bedragen, kunnen de gebruikskosten 
van 100 gebruikers makkelijk tot meer dan $ 10.000 per maand oplopen. Omdat de 
eigendomskosten voor OCS R2 Live Meeting‐vergaderingen op locatie ver beneden $ 10 per 
gebruiker per maand bedragen en in een vergelijkbaar bereik vallen voor in de wolk gehoste 
services van Live Meeting, zijn de daaruit voortvloeiende terugverdientijden meestal korter 
dan een kwartaal en worden daarna blijvende besparingen gerealiseerd. Geschatte besparing 
voor 1000 gebruikers:  

($ 100 gebruikskosten per gebruiker per maand ‐ $ 10 per gebruiker per maand 
Live Meeting OCS R2‐kosten) x 1000 x 12 maanden = $ 1,08 miljoen aan mogelijke 

jaarlijkse besparingen. 

Voorbeelden van besparingen 
Naast hun besparingen op reiskosten die eerder zijn beschreven, elimineerde Crédit Agricole S.A. 
meer dan $ 200.000 aan jaarlijkse vergaderkosten door hun lokale OCS R2‐systeem te gebruiken. 

Een ander voorbeeld: Syngenta, een wereldwijd landbouwbedrijf, verving haar op services 
gebaseerde, virtuele (web)vergaderingsoplossing door Microsoft‐webvergaderingen en 
verminderde haar vergaderkosten met 50%. 

http://www.microsoft.com/business/peopleready/en-us/?ng=solutions&poid=4#poid=2&ng=solutions&&ng=insights&ct=articles&id=24
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003531
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000002697
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Mogelijkheid: kosten van interlokale en mobiele telefoongesprekken 
verminderen 

Mogelijkheden voor besparingen 
Er kunnen belangrijke mogelijkheden bestaan om de kosten van interlokale gesprekken 
en telefoonkaarten te verminderen die worden gefactureerd door interlokale en mobiele 
providers.3 Hoewel interlokale tarieven aanmerkelijk zijn gedaald in Nederland, zijn de kosten 
van internationale gesprekken nog steeds aanzienlijk. Deze kunnen variëren van € 0,19 per 
minuut naar Spanje tot € 0,53 per minuut naar Japan en het grootste deel van Azië.  

De kosten van mobiele telefoons bedragen vaak ongeveer $ 100 per actieve buitenmedewerker 
per maand en deze kosten kunnen nog veel hoger zijn voor gebruikers die internationale 
mobiele gesprekken voeren met werknemers, klanten of partners in andere landen. Wanneer 
een veilige VoIP‐oplossing (zoals OCS R2) wordt gebruikt, kan er worden bespaard op kosten 
van interlokale gesprekken die aan externe providers worden betaald door die gesprekken om 
te leiden via het gegevensnetwerk van het bedrijf of internet, waarbij de dure netwerken worden 
omzeild. Een andere bewezen methode voor het verminderen van kosten van interlokale 
en mobiele gesprekken is het gebruik van een aanwezigheidsoptie om te voorkomen dat 
gesprekken, vooral van mobiele apparaten, worden verspild. Ook kan meer worden 
gecommuniceerd via chatberichten die veel korte telefoongesprekken kunnen vervangen. 

In landen waarin de beller voor mobiele gesprekken betaalt, kan het UC‐systeem van het 
bedrijf de gebruiker bellen en vervolgens met de gewenste gesprekspartner doorverbinden, 
waardoor de kosten van mobiele netwerken worden vermeden.  

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren 
OCS R2 biedt een pakket voor veilige VoIP‐communicatie dat de onkosten van interlokale en 
mobiele gesprekken drastisch kan verminderen. Deze besparingen kunnen op drie belangrijke 
manieren worden gerealiseerd: 

1) OCS R2 biedt gebruikers de zeer eenvoudige optie “klikken om te communiceren” via 
hun pc, een webbrowser of een IP‐spraaktoestel van een Microsoft‐partner. OCS R2 
munt uit wat betreft het scala aan apparaten dat wordt ondersteund en de mogelijkheid 
om elke klant of bedrijfspartner bij beveiligde gesprekken te betrekken, waardoor de 
besparing op kosten voor interlokale gesprekken wordt gemaximaliseerd. 
 

2) Mobiele gebruikers met de Communicator Mobile‐client kunnen hun Windows 
Mobile‐, BlackBerry‐ of Nokia‐smartphones gebruiken om de aanwezigheidsstatus 
te controleren voordat ze bellen en kunnen in sommige gevallen chatberichten in 
plaats van een telefoongesprek gebruiken. 
 

                                                      
3 Telefoonkaarttarieven AT&T, eerste kwartaal 2009. www.att.com. 

http://www.att.com/
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3) Gebruikers kunnen de lokale OCS R2‐server naar hun mobiele telefoon laten bellen 
om kosten voor interlokale gesprekken te vermijden of om kosten voor mobiel bellen 
te omzeilen in landen waarin de beller betaalt. Kosten voor interlokale gesprekken 
worden bijvoorbeeld vermeden wanneer een internationale reiziger zich vanuit een 
ver land aanmeldt bij OCS R2, internet gebruikt voor VoIP‐verbindingen met het 
hoofdkantoor en vervolgens gratis met collega’s spreekt of lokale gesprekken voert 
vanaf de OCS R2‐server. Mobiele gebruikers die klikken om een ander te bellen, 
vermijden de kosten voor mobiel bellen; OCS R2 belt eerst hun mobiele telefoon 
en maakt vervolgens verbinding met de ontvanger tegen de telefoontarieven van het 
bedrijf.  

Door de verschuiving naar VoIP hebt u waarschijnlijk ook de mogelijkheid om het aantal 
aansluitingen op de hoofdverbinding van de telecommunicatieprovider op uw locaties te 
verminderen en/of om opnieuw te onderhandelen over uw abonnement voor mobiele 
telefonie. Mogelijk kunt u zelfs contracten opnieuw laten aanbieden. Het resultaat kan 
bestaan uit significante besparingen op kosten van interlokale en mobiele telefoongesprekken. 

Mogelijke besparingen evalueren 
Evalueer de facturen die uw onderneming betaalt voor interlokale en mobiele gesprekken; 
of neem, afhankelijk van uw beleid, een steekproef van de onkostenvergoedingen en 
telefoonkaartfacturen als uw werknemers deze facturen rechtstreeks betalen. Met een aantal 
snelle spreadsheetanalyses kunt u meestal wel ontdekken waar veel verbruik optreedt zodat 
u een snelle conversie naar op UC gebaseerde telefoongesprekken kunt plannen. 

De geschatte besparing bedraagt ruwweg: 

(Gem. kosten voor interlokale gesprekken ($ 50/maand) x 70% vermindering) + 
(gem. mobiel gebruik ($ 90/maand) x 30% vermindering in VS) x 12 maanden x 

1000 gebruikers = $ 744.000 mogelijke jaarlijkse besparing. 

De omvang van de besparingen is afhankelijk van de gebruikersrollen en in hoeverre 
internationaal wordt gebeld. Terugverdienperioden van minder dan 6 maanden zijn 
mogelijk als u zich richt op gebruikers die veel interlokaal bellen en hoge rekeningen  
hebben. 

Voorbeelden van besparingen 
Global Crossing is overgestapt op OCS R2 voor kantoorpersoneel en mobiel personeel en 
bespaart nu jaarlijks meer dan $ 1 miljoen op telefoonkosten en reiskosten van het personeel, 
inclusief een vermindering van de kosten van mobiel bellen op basis van OCS R2, zoals 
hierboven is beschreven met een terugverdientijd van 7 maanden. Omdat de OCS R2‐software 
wordt uitgevoerd op bestaande pc’s en mobiele apparaten, werd de overstap door de gebruikers 
met open armen ontvangen. 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003561
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Mogelijkheid: kosten van faciliteiten verminderen 

Mogelijkheden voor besparingen 
Kosten van faciliteiten, inclusief huurbetalingen en bedrijfskosten zoals licht, verwarming, 
stroom, beveiliging en andere kosten, zijn een belangrijk doel voor kostenbesparingen. 

Veel bedrijven gebruiken UC‐oplossingen zodat personeel ten minste een deel van de 
tijd extern kan werken. Er zijn gemeenschappelijk te gebruiken flexplekken beschikbaar 
wanneer een werknemer op kantoor nodig is. Uit onderzoek blijkt dat de tevredenheid en de 
productiviteit van werknemers toenemen als er effectieve mogelijkheden bestaan om extern te 
werken wanneer ondernemingen meer verspreid opereren en werknemers een langere reistijd 
naar kantoor hebben. Als dergelijke programma’s worden opgezet, kan er al bespaard worden 
door het overige personeel dat op locatie werkt samen te voegen, zodat het licht, de stroom 
en de verwarming op hele afdelingen, werkvloeren of gebouwen kan worden uitgeschakeld. 
Als er op de lange termijn naar het besparen van ruimte wordt gekeken, kan het mogelijk 
zijn om de ruimte onder te verhuren, huurovereenkomsten te beëindigen of faciliteiten die 
eigendom van het bedrijf zijn te verkopen. 

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
De UC‐oplossingen van Microsoft bieden uitstekende ondersteuning voor flexwerken. 
Exchange 2007 en OCS R2 bevatten complete en toonaangevende mogelijkheden voor alle 
communicatiemethoden (ook wel “werkbelasting” van de communicatie genoemd) en voor 
een pakket hulpmiddelen dat hier naadloos op aansluit. Op deze manier hebben werknemers 
vanaf elke locatie toegang en kunnen zij vanaf elke locatie op een effectieve manier werken. 
Dankzij de aanwezigheidsopties in OCS R2 is elke werknemer zichtbaar voor andere team‐ 
of groepsleden alsof men zich in hetzelfde gebouw bevindt. Omdat externe werknemers 
bovendien met dezelfde Microsoft Office‐toepassingen en met dezelfde mapstructuur 
werken als op kantoor, kan extern werk naadloos en met dezelfde productiviteit en 
beveiliging worden uitgevoerd als het werk van medewerkers op kantoor. 

Mogelijke besparingen evalueren 
De besparingen variëren natuurlijk per bedrijfstak en per geografische locatie. Dit geldt zowel 
voor de omgevingskosten (licht, verwarming, koeling) als voor de nettokosten per vierkante 
meter. Het gebruik van kantoorwerkruimte, die in aanmerking komt voor kostenbesparingen, 
varieert4 van 14 m2 tot 28 m2 per werknemer, een gemiddelde van 21 m2. Omdat de kosten 
in een grote stad5 ongeveer $ 250/m2 per jaar bedragen, kunnen de jaarlijkse besparingen 
uiteenlopen van enkele honderden dollars per werknemer, door de faciliteiten van de 
kantoorruimte uit te schakelen en energie te besparen, tot wel $ 6.000 per werknemer 
per jaar als huurovereenkomsten in een grote stad kunnen worden beëindigd of vermeden. 
Een terugverdientijd van 3‐6 maanden is normaal wat het beëindigen of voorkomen van 
huurovereenkomsten betreft. 

                                                      
4 Rule of Thumb Calculator op http://www.officefinder.com/officespacecalc.html  
5 Chicago Office Rate Forecast: http://www.scribd.com/doc/4621481/Chicago‐Office‐8‐8‐08  

http://www.officefinder.com/officespacecalc.html
http://www.scribd.com/doc/4621481/Chicago-Office-8-8-08
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Voorbeelden van besparingen 
Rabobank verminderde de vereiste kantoorruimte met 40% van 26 m² per werknemer naar 
slechts 15 m², een vermindering van 11 m2 per werknemer, en realiseerde een besparing van 
meer dan 10% op de bedrijfskosten van hun hoofdkantoor. 

Renault gebruikt OCS om flexibele werkmethoden mogelijk te maken met behulp van 
gemeenschappelijk te gebruiken flexplekken voor werknemers die naar kantoor komen. 
Door het aantal bureaus met 8,3% (2.000 bureaus) te verminderen, verwacht Renault 
mogelijk tot € 20 miljoen ($ 27,7 miljoen) per jaar te besparen door middel van oplossingen 
voor flexibel werken. 

Optimaliseren van de communicatie‐infrastructuur 
Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van onmiddellijke kostenbesparingen of 
kostenbesparingen op korte termijn. Consolidatie is mogelijk voor de volledige 
werkbelasting van de communicatie (berichten, spraaksystemen, servers en sites, 
en toepassingspakketten) en leidt tot een vermindering van de werkbelasting van 
management en beheer en tot een besparing op de kosten van onderhoudscontracten. 
Licentiekosten kunnen in sommige gevallen worden verminderd als uw bedrijf overstapt 
op een uitgebreid of gebundeld licentiepakket. 

Mogelijkheid: communicatiesystemen consolideren 

Mogelijkheden voor besparingen 
Het consolideren van communicatiesystemen, zoals telefonie, voicemail, chatberichten, 
telefonisch vergaderen en video‐/webvergaderingen, biedt een enorme besparingsmogelijkheid. 
Vroeger waren er meestal een of meer PBX‐ of Key‐systemen per locatie, die vaak vergezeld 
gingen van een verzameling gerelateerde systemen, zoals voicemail, IVR (Interactive Voice 
Response), callcenters en consoles voor het registreren en beheren van telefoongegevens. 
Tegenwoordig wordt het met Unified Communications erg praktisch om systemen tot één 
of een paar locaties en systemen te consolideren en andere sites te ondersteunen via beveiligde 
IP‐verbindingen op het WAN (Wide Area Network) van het bedrijf of internet.  

Dit besparingsinitiatief komt vaak als geroepen omdat veel PBX‐ en voicemailsystemen die 
aan het eind van de jaren negentig zijn geïnstalleerd niet lang meer door de fabrikant worden 
ondersteund en er beslissingen moeten worden genomen. Als voor deze beslissingen het 
consolidatiemodel wordt toegepast, leidt dit meestal tot enorme besparingen. De aanpak 
bestaat uit het implementeren of uitbreiden van een centraal platform waarmee sites kunnen 
worden geconsolideerd waarna andere sites die hiervoor in aanmerking komen met het centrale 
platform kunnen worden geconsolideerd. Zelfs als bepaalde specialistische onderdelen, zoals 
een IVR of een ingewikkeld callcenter, nog niet gereed zijn om op dit moment te worden 
geconsolideerd, kunnen alle andere systemen wel worden samengevoegd en kunnen er toch 
al besparingen worden gerealiseerd. 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200919
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001063
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UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
OCS R2 is een zeer functioneel platform voor het consolideren van spraakcommunicatiesystemen. 
Als er ook voicemailsystemen moeten worden geconsolideerd, kunnen de meeste ondernemingen 
met Unified Messaging in Exchange 2007 aan deze behoefte voldoen. Raadpleeg het document 
“De onweerlegbare argumenten voor Unified Messaging” uit 2009 voor een uitgebreider overzicht 
van het onderwerp Unified Messaging en de bijbehorende besparingen en bedrijfswaarde. Alle 
vereiste communicatie van de meeste werkgroepen en sites kan worden ondersteund door 
deze twee communicatieplatforms. Omdat OCS R2 en Exchange 2007 allebei integrale 
softwareomgevingen zijn, die elk een enkele beheerinterface hebben, kan er aanzienlijk op 
beheerkosten worden bespaard. OCS R2 en Exchange 2007 staan bekend om hun flexibiliteit 
om groepen, sites en externe werknemers te ondersteunen, en kunnen een snellere en veel 
goedkopere consolidatie mogelijk maken.  

Mogelijke besparingen evalueren 
Voor het consolideren of vervangen van de communicatie‐infrastructuur biedt het 
voorkomen van kosten de grootste besparingsmogelijkheid omdat het vervangen van  
PBX‐ en voicemailsystemen makkelijk kan oplopen van $ 600 per gebruiker tot $ 2.000 per 
gebruiker, afhankelijk van de leveranciers en de bijbehorende servicekosten. Vergelijkbare 
kosten van OCS R2 bedragen ongeveer de helft.6  

Naast het voorkomen van investeringskosten die onmiddellijk kunnen worden terugverdiend, 
kan er ook worden bespaard op kosten van lopende onderhoudscontracten voor verouderde 
PBX‐ en voicemailsystemen. Deze besparingen kunnen oplopen tot $ 100 per PBX‐
/voicemailgebruiker per jaar, plus het operationele beheer van de systemen die $ 25.000 tot 
$ 75.000 per systeem per jaar kunnen bedragen. Dit is het eenvoudigst te realiseren als uw 
onderneming meerdere PBX‐ en/of Key‐systemen heeft, omdat u die systemen geleidelijk 
buiten dienst kunt stellen, te beginnen bij de werkgroepen of locaties waarop OCS R2 en 
Exchange 2007 het grootste effect hebben.  

Voorbeelden van besparingen 
Lifetime Products bespaarde $ 16 per werknemer per jaar met een terugverdientijd van 
9 maanden door voicemailsystemen te consolideren naar de Unified Messaging‐voorziening 
van Exchange 2007. Het bedrijf bespaarde ook $ 600.000 per jaar door de meeste faxapparaten 
te elimineren en de UM‐voorziening van Exchange te gebruiken voor het beheren van faxen.  

Lionbridge is een toonaangevende aanbieder van outsourcingdiensten op het gebied van taal, 
contentontwikkeling en technologie met 4.600 werknemers in 26 landen. Dit bedrijf verwacht 
$ 1,4 miljoen aan investeringskosten met een terugverdientijd van 7 maanden te besparen door 
40 PBX‐systemen te vervangen.  

                                                      
6 http://www.unicommconsulting.com/library/DeMystify_VoIP_and_UC_Price_Trends_mp_Sep07.pdf , 
de migratie van 1000 gebruikers naar UC met OCS R2 kan in de loop der tijd oplopen van $ 300.000 tot 
zelfs $ 1.700.000 als investeringskosten worden voorkomen. 

http://www.microsoft.com/business/peopleready/en-us/?ng=solutions&poid=4#poid=2&ng=solutions&&ng=insights&ct=articles&id=8
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000002626
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003543
http://www.unicommconsulting.com/library/DeMystify_VoIP_and_UC_Price_Trends_mp_Sep07.pdf
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Mogelijkheid: berichtsystemen en infrastructuur consolideren 

Mogelijkheden voor besparingen 
De combinatie van geïntegreerde software voor het ondersteunen van zakelijke berichten en 
de vooruitgang op het gebied van rekencapaciteit (64‐bit processors) en opslagopties biedt 
een belangrijke besparingsmogelijkheid voor de meeste bedrijven. De belangrijkste elementen 
van de bestaande berichtinfrastructuur die kunnen worden geconsolideerd om kosten te 
besparen, zijn:  

 Waar mogelijk 64‐bits en virtuele servers gebruiken om locatie‐ of afdelingsservers 
te consolideren waarbij afzonderlijke domeinen of identiteiten, indien nodig, kunnen 
worden behouden. Deze mogelijkheid maakt gecentraliseerde consolidatie mogelijk 
en elimineert de kosten van apparatuur en ondersteuning op externe sites. 

 Het elimineren of voorkomen van SAN/NAS‐configuraties wanneer er sprake is van een 
grote concentratie dure lokale of redundante berichtopslag‐ of archiveringssystemen.  

 Consolideren van berichttoepassingen. Vaak is er een aantal zelfstandige, lokale systemen 
voor compliance (naleving van regelgeving), archivering, controle op ongewenste e‐mail 
en virussen, workflowtoepassingen voor berichten, ondersteuning voor gedeelde mappen 
of zelfs voor spraakberichten. In veel gevallen kunnen deze lokaal verspreide toepassingen 
worden geconsolideerd om aanzienlijk te besparen op bedrijfskosten en 
onderhoudskosten.  

Net als voor de communicatie‐infrastructuur, geldt dat de methodologie voor besparingen 
bestaat uit het implementeren of uitbreiden van een gecentraliseerd berichtenplatform 
terwijl de bestaande externe of verschillende berichtsystemen en de bijbehorende 
infrastructuur buiten dienst worden gesteld. 

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
Exchange 2007 is een krachtige, geavanceerde oplossing voor het consolideren van bericht‐, 
opslag‐ en toegangssystemen om kosten te besparen. De besparingen beginnen met het 
verminderen van het aantal berichtservers, meestal door consolidatie naar 64‐bits systemen, 
waardoor het aantal servers tot de helft kan worden teruggebracht. 

Omdat Exchange 2007 DAS (Direct Attached Storage) ondersteunt, kunnen de kosten van 
aanvullende NAS‐systemen (Network Attached Storage) of SAN‐systemen (Storage Area 
Network) bovendien worden voorkomen. Bovendien bevat Exchange 2007 geautomatiseerde 
archiverings‐ en back‐upoplossingen, spamfilters en virusbeveiligingen waardoor de 
bestaande zelfstandige systemen die voor die doeleinden worden gebruikt buiten dienst 
kunnen worden gesteld. 
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Mogelijke besparingen evalueren 
Besparingen met een terugverdientijd van minder dan 6 maanden zijn mogelijk wanneer 
nieuwe aankopen worden voorkomen of wanneer onderhouds‐/servicecontracten worden 
beëindigd. Dit komt op twee manieren tot uiting: 
 

1) Het aantal servers dat moet worden onderhouden en ondersteund kan meestal met 
50% worden verminderd. Tegen jaarlijkse kosten van eigendom van $ 15.000 tot 
$ 25.000 per server, kan een consolidatie van 100 naar 50 servers de kosten met 
gemiddeld $ 1 miljoen per jaar verminderen.  

 
2) Door het consolideren of voorkomen van een uitbreiding van SAN/NAS‐subsystemen 

voor opslag en archivering kunnen kosten van tientallen tot honderden duizenden 
dollars worden voorkomen afhankelijk van de hoeveelheid opslag die nodig is om 
het bedrijfsbeleid voor het bewaren van berichten te ondersteunen.  

Voorbeelden van besparingen 
Telecom Italia, een toonaangevend telecommunicatiebedrijf in Italië, verminderde het aantal 
vast toegewezen e‐mailservers met meer dan 40%, van 130 naar 70 servers. 

De Emory University, in de Amerikaanse staat Georgia,verminderde de opslagkosten met 
50% en verdubbelde het aantal gebruikers per server. In het document worden de vele 
voordelen besproken die Emory University heeft gerealiseerd door te upgraden naar 
Exchange Server 2007.  

Mogelijkheid: UC‐softwarepakketten consolideren 

Mogelijkheden voor besparingen 
Met de UC‐oplossingen kunnen sommige of alle van de zeer uiteenlopende 
communicatiesoftwarepakketten en ondersteunende hardware worden geconsolideerd. 
Dit is meestal een aanvulling op de besparingen die rechtstreeks voortkomen uit de 
consolidatie van de communicatie‐ of berichtinfrastructuur (die hierboven is besproken). 
Voorbeelden zijn systemen voor de registratie van telefoongesprekken en/of 
rapportagesystemen, systemen voor het opnemen van gesprekken, IVR‐ (Interactive Voice 
Response) en spraakportaltoepassingen, toepassingen voor automatische telefooncentrales 
en toegang tot adreslijsten, meldingssystemen, pagertoepassingen, externe toegang tot 
spraak‐ en/of berichtsystemen, berichtarchiveringssystemen, systemen voor 
bedrijfscontinuïteit en back‐ups, enzovoort. Als deze voorzieningen als geïntegreerde 
elementen van een UC‐oplossing kunnen worden geleverd, kunnen de kosten van eigendom, 
en vooral van het afzonderlijke beheer van de verschillende systemen, worden geëlimineerd, 
inclusief de tijd die aan beheer en onderhoud wordt besteedt, licentiekosten, kosten van 
servicecontracten, kosten van leveranciersbeheer, kosten van huur en afschrijving, en 
energiekosten. 

Het inventariseren van softwaretoepassingen en de bijbehorende servers en apparaten, die 
hierboven zijn genoemd, vormt de basis voor het identificeren van die elementen die door een 
UC‐oplossing kunnen worden vervangen. Als tegelijkertijd de personeelstaken en doorlopende 
kosten, zoals onderhoudscontracten, worden geëvalueerd, kan er een overzicht worden 
gemaakt met de totale besparingen die met de UC‐softwaretoepassingen worden gerealiseerd. 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200301
http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/upgrade/bvwhitepaper.mspx
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UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
De UC‐oplossingen van Microsoft (Exchange 2007 en OCS 2007 R2) bevatten het meest 
uitgebreide geconsolideerde pakket communicatietoepassingselementen die in het verleden 
afzonderlijk zijn verkocht en geïmplementeerd. In wezen zijn alle afzonderlijke voorzieningen 
die hierboven in de paragraaf “Mogelijkheden voor besparingen” zijn genoemd momenteel 
als onderdeel van de UC‐oplossingen van Microsoft beschikbaar en via een geconsolideerde 
Enterprise CAL Suite‐licentie verkrijgbaar. Tabel 1 in Bijlage A bevat een overzicht van 
zelfstandige en verouderde aan UC‐gerelateerde softwarepakketten die kunnen worden 
geconsolideerd naar de Exchange 2007‐ en OCS 2007 R2‐oplossingen. Tabel 2 in Bijlage 
A bevat een overzicht van aanvullende operationele en infrastructuursoftwarefuncties die 
kunnen worden geconsolideerd op basis van één Enterprise CAL Suite‐licentie (hieronder 
leest u meer over Enterprise CAL Suite). 

Mogelijke besparingen evalueren 
De mogelijke besparingen zijn eenvoudig te schatten door een inventarisatie uit te voeren 
van zelfstandige software en software van andere fabrikanten die kan worden geconsolideerd 
in de UC‐oplossingen van Microsoft. Als per toepassing wordt geëvalueerd welke toepassingen 
kunnen worden vervangen die momenteel worden gebruikt om de functies in Bijlage A uit 
te voeren, worden de mogelijkheden voor het consolideren van toepassingen en de daaruit 
voortvloeiende besparingen snel duidelijk.  

Een grote onderneming heeft ruwweg tien (10) van dergelijke toepassingen die een 
investering van $ 500.000 vertegenwoordigen en door ten minste één voltijdfunctie moeten 
worden ondersteund. De terugverdientijd is meestal onmiddellijk als de aankoop, upgrade 
of vervanging van de verschillende bestaande toepassingen kan worden voorkomen. 
De besparing op personeel die door consolidatie kan worden gerealiseerd, kan daarom 
$ 75.000 per jaar bedragen en het vermijden van licenties zal ongeveer $ 100.000 per jaar 
bedragen over een periode van 5 jaar.  

Voorbeelden van besparingen 
Franklin Covey, een timemanagementbedrijf in de Verenigde Staten, verminderde de kosten 
van externe connectiviteit op basis van afzonderlijke serverkosten met ongeveer 40% door te 
upgraden naar Exchange Server 2007 en Outlook Web Access. 

Mogelijkheid: softwarelicenties optimaliseren 

Mogelijkheden voor besparingen 
Naast de consolidatie van toepassingssoftware die hierboven is beschreven, kunnen 
ondernemingen grote besparingen realiseren door hun aandacht te richten op de beste 
pakket‐ of bundelopties die verkrijgbaar zijn bij hun primaire softwareleverancier(s). Deze 
optie is verkrijgbaar bij een aantal UC‐leveranciers en biedt vooral een mogelijkheid voor 
ondernemingen die UC‐ en Office‐oplossingen van Microsoft gebruiken. 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=200033
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De overstap naar geconsolideerde of gebundelde softwareprijzen kan aanzienlijke besparingen 
opleveren die binnen een paar maanden kunnen worden gerealiseerd omdat kan worden 
volstaan met het bijwerken van inkooporders en licentieovereenkomsten. Er zijn geen 
technologie‐implementaties of wijzigingen van gebruikerstoepassingen nodig om deze 
besparingen te realiseren. Het is ook mogelijk om kosten te voorkomen omdat vaak in nieuwe 
bedrijfsbehoeften kan worden voorzien met UC‐toepassingen of gerelateerde toepassingen 
die in de gebundelde licenties zijn opgenomen. Het is belangrijk om goed naar deze kwestie te 
kijken en hier alle afdelingen (IT, telecommunicatie, faciliteiten, beheer en Lines‐of‐Business) 
bij te betrekken die de softwarepakketten gebruiken. Bovendien is een goede dialoog met 
inkoopafdelingen van essentieel belang om deze afdelingen op de hoogte te stellen van 
licentiemogelijkheden en om de meest recente informatie over bestaande contracten 
te ontvangen. 

Besparingen met UC‐pakketten van Microsoft 
Microsoft levert de Enterprise CAL Suite7 (of E‐CAL Suite) die het volledige scala aan Office‐
functionaliteit en een compleet pakket UC‐oplossingen biedt tegen mogelijke besparingen 
tot 50%. Speciaal voor UC omvat de E‐CAL Suite zowel de Standard als Enterprise CAL voor 
Exchange 2007 (de Enterprise CAL omvat zowel Unified Messaging als de antispam‐ en 
antiviruspakketten) en zowel de Standard als Enterprise CAL voor OCS 2007 R2 (de Standard 
CAL bevat het volledige pakket met voorzieningen voor peer‐to‐peercommunicatie en de 
Enterprise CAL voegt de krachtige oplossingen voor televergaderen, groepsgesprekken 
en bedrijfs‐VoIP toe). De E‐CAL Suite bevat ook het essentiële samenwerkingsplatform 
Microsoft Office SharePoint Server, dat kan worden geïntegreerd met zowel 
Exchange/Outlook‐ als OCS/Communicator‐omgevingen. In de onderstaande tabel worden 
de besparingen getoond voor een bedrijf met 5.000 werknemers dat van MVLP (Microsoft 
Volume License Pricing) overstapt naar de E‐CAL Suite (Standard of Platform Enterprise 
Agreement). 

 
   

                                                      
7 http://www.microsoft.com/calsuites/ 

http://www.microsoft.com/calsuites/
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Mogelijke besparingen evalueren 
De Microsoft‐licentiegegevens tonen mogelijke besparingen tot 50% op licentieprijzen voor de 
Enterprise CAL Suite. De kosten kunnen onmiddellijk worden terugverdiend met behulp van 
financieringsopties. In het bovenstaande voorbeeld werden met de Platform EA de kosten 
verminderd van $ 190 per gebruiker naar $ 69 per gebruiker. Meer informatie over E‐CAL Suite 
is beschikbaar op http://www.microsoft.com/calsuites/. 

Voorbeelden van besparingen 
Del Monte Foods rapporteert dat zij voor hun licenties voor desktopsoftware “van de 
volgende generatie” van afzonderlijke licenties naar de Enterprise CAL Suite zijn overgestapt. 
Het bedrijf verminderde de technologieuitgaven met 16%, bespaarde $ 492.000 in drie jaar 
en verwierf extra waardevolle toepassingen die zijn opgenomen in de Enterprise CAL Suite. 
Het totale bedrag aan zowel besparingen als het voorkomen van kosten wordt geschat 
op $ 1,5 miljoen. 

Benutten van menselijk kapitaal  
Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een wezenlijke productiviteitstoename van de LoB’s 
(Lines‐of‐Business), waardoor deze hun merkwaarde en klantenservice kunnen handhaven of 
verbeteren, ook al vragen de economische omstandigheden om vermindering van personeel of 
beperkingen van het aannemen van personeel en het intern opvullen van vacatures. Dit vindt 
plaats op twee niveaus: 1) verbeteren van de algemene efficiëntie van de werknemers en 2) 
stroomlijnen van werkgroepprocessen en samenwerkingsprojecten. Bovendien kan met de  
UC‐oplossingen het personeel worden verminderd dat nodig is voor de naleving van beleidsregels 
en regelgeving op communicatiegebied.  

Mogelijkheid: efficiëntie van de werknemers verbeteren 
Mogelijkheden voor besparingen 
De verbetering van de efficiëntie van werknemers kan zowel omvangrijk en, met het oog op het 
terugbrengen van personeel, essentieel zijn. De besparingsmogelijkheid bestaat uit het gebruik 
van UC‐oplossingen om communicatiebarrières in alledaagse werkomgevingen te slechten. 
Belangrijke besparingsmogelijkheden omvatten hulpprogramma’s voor aanwezigheidsopties en 
chatberichten. Hiermee kunnen onmiddellijk de juiste resources worden gevonden en kunnen 
telefoontjes of berichten naar personen die niet beschikbaar zijn, worden voorkomen. Andere 
besparingen komen voort uit vereenvoudigde communicatietaken, zoals het klikken om te 
communiceren via een document, een e‐mailbericht of de naam van een contactpersoon. 
Dankzij de toegang vanaf elke locatie blijven gebruikers productief als zij mobiel werken en 
kan er op tijd en reiskosten worden bespaard. Hierdoor is minder personeel nodig voor dezelfde 
werkbelasting. Dit vertaalt zich in besparingen op afdelingsniveau, functioneel niveau en 
uiteindelijk op het niveau van de bedrijfskosten. 

Schattingen van de verbetering van de productiviteit van afzonderlijke werknemers lopen 
uiteen van 10 tot 60 minuten per persoon per dag, een besparing van 2% tot 12% op 
personeelstijd, zoals wordt beschreven in de onderstaande casestudyvoorbeelden. Om 
deze besparingen te realiseren, worden zowel IT/telecommunicatie‐ als Line‐of‐Business‐
afdelingen aangeraden om op een door de omstandigheden veroorzaakte wervingsstop, 
beperking van overuren of ontslagen in te spelen met behulp van nieuwe UC‐voorzieningen 
(en training) voor het resterende personeel. Een snelle implementatie van deze nieuwe  
UC‐voorzieningen is vooral belangrijk als er wordt bezuinigd op klantgerichte rollen, zoals 
verkoop, services of klantenservice/debiteuren. 

http://www.microsoft.com/calsuites/
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000000194
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Besparingen met UC‐pakketten van Microsoft 
Microsoft UC, en vooral OCS R2, is een van de beste oplossingen voor het realiseren van 
aanzienlijke en werkelijke besparingen op personeel door middel van 
communicatieproductiviteit:  

• Ten eerste zijn zowel OCS R2 als Exchange 2007 volledig geïntegreerde pakketten 
waarmee een optimale communicatieproductiviteit voor werknemers mogelijk 
wordt gemaakt. 

• Ten tweede bieden de UC‐oplossingen van Microsoft “Anywhere Access” via  
PC‐clients, browsers en mobiele apparaten om deze productiviteitstoename  
zo breed mogelijk te realiseren. 

• Ten derde zijn de UC‐oplossingen van Microsoft volledig geïntegreerd met  
Office‐ en SharePoint‐hulpprogramma’s voor nog meer efficiëntie. 

Personeel kan snel worden getraind en de nieuwe UC‐voorzieningen zullen snel worden 
geaccepteerd, omdat de nieuwe UC‐voorzieningen overeenkomen met andere, al bekende 
Microsoft Office‐hulpprogramma’s. 

Mogelijke besparingen evalueren 
Besparingen die voortkomen uit de implementatie van de standaard‐productiviteitsprogramma’s 
bedragen een vermindering van 5% tot 10% van de jaarlijkse personeelskosten. 

U kunt werknemers eenvoudig in drie groepen onderverdelen: 

1) Werknemers die zeer mobiel zijn. De besparingen voor deze groep komen voort uit het 
verminderen van de contacttijd voor ondersteuning en uit het voorkomen van gemiste 
telefoontjes van klanten die moeten worden teruggebeld; 
 

2) Werknemers op kantoor die dagelijks veel communiceren (hetgeen kan worden 
afgeleid uit gebruiksrapporten). De besparingen voor deze groep komen voort uit het 
automatiseren van die communicatie en de efficiëntie dankzij betere voorzieningen; en  
 

3) Alle andere werknemers, zoals productiepersoneel of logistiek personeel. De besparingen 
voor deze groep komen meestal voort uit een betere informatievoorziening (via draadloze 
apparaten en portals) en een aanzienlijke vermindering van vertragingen op het gebied 
van assistentie, goedkeuringen of uitzonderingen. 

Het is vaak handig om snelle proefopstellingen voor elke doelgroep uit te voeren om kansrijke 
mogelijkheden voor het verbeteren van de productiviteit te vinden. De terugverdientijd 
is meestal minder dan 6 maanden als er dankzij de implementatie van deze kansrijke 
mogelijkheden geen personeel hoeft worden aangenomen of personeel zelfs kan worden 
ontslagen of voor andere taken kan worden ingezet.  
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Voorbeelden van besparingen 
Global Crossing kon de reactietijd bij het contact met klanten verbeteren en de loonkosten 
met 75% verminderen terwijl het bedrijfsvolume in drie jaar met 70% toenam door over 
te stappen naar de aanwezigheidsgegevens en chatberichten van Unified Messaging, die 
in hun bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd. 

Door het meten van haar brede implementatie van OCS R2, identificeerde Microsoft IT 
een productiviteitstoename van 28 minuten per dag (5,8% ) op basis van rapportages van 
Microsoft UC‐gebruikers.  

Mogelijkheid: werkgroepen en samenwerkingsprojecten stroomlijnen 

Mogelijkheden voor besparingen 
Hoewel verbeteringen van de individuele productiviteit belangrijk zijn, zijn er nog grotere en 
snel meetbare voordelen te behalen wanneer de UC‐voorzieningen worden toegepast binnen 
een team, zoals een werkgroep, afdeling, projectteam of een vergelijkbare groep personen die 
samenwerken om een bepaald doel te bereiken of een projectresultaat te realiseren. Er zijn 
veel voorbeelden van werkgroepen die UC‐mogelijkheden gebruiken voor het snel uitvoeren 
van taken die anders zouden blijven liggen omdat er wordt gewacht op een reactie per e‐mail, 
tot er een spraakbericht wordt beluisterd of tot een bepaalde persoon weer op kantoor is. 

De twee belangrijkste voorzieningen om dit werk te stroomlijnen zijn (1) televergaderingen 
gekoppeld aan samenwerkingsvoorzieningen en (2) een aanwezigheidsoptie om te kunnen 
klikken om te communiceren met toegang via één nummer/identiteit. Beide voorzieningen 
worden met “Anywhere Access” mogelijk gemaakt. De voordelen bestaan uit kortere 
projecten die minder resources gebruiken, kortere verkoopcyclustijden die meer 
inkomsten of een vermindering van verkooppersoneel opleveren, en een verbeterde 
klantenondersteuning met minder resources. 

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
De OCS 2007 R2‐oplossing biedt, in combinatie met Exchange Server 2007 en SharePoint 
Server, een volledig pakket oplossingen voor deze besparingscategorie. OCS R2 ondersteunt 
de werkgroepproductiviteit uitzonderlijk goed met behulp van (1) een volledig pakket 
communicatiemiddelen, dat eerder is beschreven, en (2) een volledige en effectieve integratie 
van die communicatiemiddelen in de zakelijke toepassingen van de werkgroep, zoals  
Office‐toepassingen, SharePoint‐werkruimten en ‐portals, en bedrijfstoepassingen  
(met behulp van de OCS‐ontwikkelprogramma’s en API’s).  

Onthoud dat de resourcebesparingen en ‐optimalisaties sterk afhankelijk zijn van een 
geïntegreerd pakket met oplossingen. Hoewel er een aantal afzonderlijke oplossingen 
op de markt is, die als zelfstandige toepassingen door verschillende leveranciers worden 
aangeboden, zijn wij van mening dat alleen de integratie van Microsoft de geïntegreerde 
functionaliteit kan bieden die nodig is voor het verhogen van de werkgroepproductiviteit.  

http://www.unicommconsulting.com/library/UC_ROI_Microsoft_OCS2007_mp_dhv_0708.pdf
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Mogelijke besparingen evalueren 
De besparingen worden gerealiseerd door de voltooiing van projecten of taken te bespoedigen 
door vertragingen in de communicatie en vergaderingen te elimineren en door extra 
werkzaamheden of de coördinatie van versies van werkproducten te voorkomen. U kunt dit 
alles het beste evalueren door een schatting te maken van het aantal gelijktijdige projecten, 
verkoopvoorstellen of vergelijkbare taken binnen uw bedrijf en deze, indien nodig, onder 
te verdelen in grote en kleine projecten. Vervolgens kan worden geschat hoeveel sneller die 
projecten worden voltooid met een verbeterde communicatie. Omdat de terugverdientijd 
gekoppeld is aan de voltooiing van een project, is een terugverdientijd van minder dan 
6 maanden mogelijk als de nadruk in eerste instantie wordt gelegd op de kortere projecten 
binnen het bedrijf.  

Besparingen bedragen meestal ongeveer 25% van de projecttijd en ‐omvang. Geschatte 
besparingen per 100 projectgerelateerde werknemers:  

(100 x 25%minder tijd nodig om een project te voltooien x $ 70.000 gemiddelde 
jaarlijks beloning en vaste kosten per werknemer) = $ 1.750.000 mogelijke jaarlijkse 

besparingen op personeelskosten. 

Behalve dat er kosten worden bespaard, worden projecten ook sneller voltooid en worden 
de voordelen sneller gerealiseerd. 

Voorbeelden van besparingen 
Astra Zeneca, een groot farmaceutisch bedrijf, rapporteert dat nieuwe producten zes maanden 
eerder of nog sneller op de markt kunnen worden gebracht. Dit leidt tot lagere projectkosten 
en, wat nog veel belangrijker is, tot mogelijk miljarden aan extra inkomsten. 

Infonavit is het nationale instituut voor het huisvestingsfonds voor arbeiders van Mexico 
en heeft 4000 werknemers in 80 kantoren in het hele land. Dit bedrijf heeft ondervonden 
dat hun medewerkers met Microsoft OCS 2007 leningen veel efficiënter konden verwerken 
dankzij gestroomlijnde communicatie en samenwerking. De capaciteit van het Infonavit‐
personeel voor het verwerken van leningen werd hierdoor vergroot met 6% of 30.000 extra 
leningen per jaar.  

Care1st Health Plan is een netwerk voor gezondheidszorg dat diensten verleent aan 
200.000 minderbedeelde en gehandicapte leden. Dit netwerk verdrievoudigde hun 
naleving van regelgevingsvereisten voor een eerste beoordeling van de benodigde 
gezondheidszorg voor nieuwe leden en maakte tegelijkertijd tijd van werkgroepen 
vrij door een spraaktoepassing te ontwikkelen die uitgaande gesprekken kan voeren 
om afspraken met patiënten te maken en te bevestigen.  

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001021
http://www.microsoft.com/asia/partnersolutionmarketplace/china/CaseStudyDetail.aspx?casestudyid=4000003526
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001959
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Mogelijkheid: beleidsregels en compliance vereenvoudigen 

Mogelijkheden voor besparingen 
Ongeacht of dit door de wet, de regelgeving of het bedrijfsbeleid wordt opgelegd, moeten veel 
bedrijven veel tijd en resources besteden om ervoor te zorgen dat beleidsregels en compliance 
op de juiste manier worden afgestemd met bepaalde richtlijnen. 

In het verleden werden beleidsregels en compliance in communicatieoplossingen 
geïmplementeerd met behulp van handmatige procesoverlays op bestaande systemen of met 
behulp van afzonderlijke softwaremodules die aan de bedrijfssoftware werden toegevoegd. 
De besparingsmogelijkheden ontstaan door de functies voor beleidsregels en compliance 
op te nemen in de UC‐kernoplossingen om op die manier handmatige overlays of procedures 
voor tijdelijke oplossingen te vermijden en afzonderlijke modules overbodig te maken. 

UC‐oplossingen van Microsoft toepassen om besparingen te realiseren  
Zowel Exchange 2007 als OCS R2 is momenteel uniek en onderscheidend op het gebied van 
communicatieoplossingen voor bedrijven wat betreft de volledigheid en de integratie van 
functionaliteit om automatische ondersteuning en handhaving van compliance te realiseren. 
Om te kunnen voldoen aan regelgeving waarvoor gedocumenteerd bewijs is vereist, kunnen 
zowel met OCS R2 als met Exchange 2007 vereiste gegevens worden geregistreerd, vastgelegd, 
gearchiveerd en opgehaald. Voor regelgeving op het gebied van beveiliging en privacy, voorzien 
beide producten in een versleuteling van informatie‐ en communicatietransmissies wanneer dit 
maar mogelijk is (telefoongesprekken op de PSTN of het mobiele netwerk worden bijvoorbeeld 
niet versleuteld als deze buiten de firewall van het bedrijf om worden gevoerd). Bovendien biedt 
Exchange 2007 instellingen voor het beheer van rechten waarmee de toegang tot informatie 
door ongeautoriseerde partijen kan worden beperkt; OCS R2 biedt toegangsbeheer voor 
communicatiesessies dat ongeautoriseerde toegang voorkomt en actieve deelnemers op elk 
moment vastlegt.  

Dit leidt tot een verbeterde naleving van beleidsregels en compliance tegen lagere 
bedrijfskosten. De directe besparingen komen natuurlijk voort uit het verminderen van 
de personeelstijd en het elimineren van toepassingen en systemen van andere leveranciers 
die voorheen nodig waren. De kwaliteit, zekerheid en eenvoud bij het naleven van de 
regelgeving leidt tot verbeterde resultaten, waardoor mogelijk duizenden of zelfs miljoenen 
aan herstelkosten bij overtredingen worden voorkomen. 

Mogelijke besparingen evalueren 
De waarde van de verbeteringen van de naleving van de beleidsregels en compliance zal 
variëren conform de werkzaamheden en historische situatie van uw bedrijf. Wij raden u 
aan om een inventarisatie te maken van de personeelstijd en de afzonderlijke toepassingen 
en servers die worden gebruikt om aan deze behoeften te voldoen. Hoewel het onderzoeken 
en rapporteren van informatie wordt voortgezet, wordt de personeelstijd voor het handmatig 
ophalen van gegevens en voor het beheer van meerdere toepassingen of servers geëlimineerd. 
Omdat elk geval uniek is, kunnen wij in dit geval geen “schatting” geven.  
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Voorbeelden van besparingen 
Webcor Builders is een aannemersbedrijf met 1.200 werknemers in de Amerikaanse staat 
Californië. Dit bedrijf bespaarde $ 70.000 op de tijd van IT‐personeel en $ 40.000 op de tijd 
van advocaten door de geavanceerde archiveringsvoorzieningen van Exchange Server 2007 
te gebruiken om het bewaren van berichten en de naleving van regelgeving op een effectieve 
manier te waarborgen. Webcor combineerde dit met Symantec Enterprise Vault om snelle 
zoekopdrachten en e‐discovery‐processen (voor het elektronisch ontdekken van informatie) 
mogelijk te maken om te kunnen reageren op rechtsgeschillen. 

Overzicht 
In dit document zijn specifieke mogelijkheden besproken om kosten te besparen binnen drie 
brede besparingscategorieën: verminderen van onkosten, consolideren van communicatie‐
infrastructuur en benutten van menselijk kapitaal. De onderstaande tabel bevat een overzicht 
van de geschatte mogelijke besparingen: 

 
Besparingscategorie  Focus van Microsoft UC  Mogelijke besparing 

(geschat) 

Verminderen van onkosten     
Reiskosten  Unified Conferencing  $    913 per werknemer per jaar 
Kosten van service voor 
televergaderen verminderen 

Unified Conferencing  $ 1.000 per gebruiker per jaar 

Facturen voor vaste en mobiele 
telefonie 

Desktop‐ en mobiele apparaten 
voor UC 

$    744 per werknemer per jaar 

Kosten van faciliteiten verminderen  Flexwerk, “Anywhere Access”  $ 6.000 per werknemer per jaar 
Communicatie‐infrastructuur 
optimaliseren 

   

Communicatiesystemen consolideren  UC‐ en systeemconsolidatie  $    400 per werknemer per jaar 
Bericht‐/faxsystemen consolideren  Mogelijkheden van 

Exchange 2007 
$    300 per werknemer per jaar 

Toepassingspakketten consolideren  Geconsolideerde UC‐oplossing  $    100 per werknemer per jaar 
Softwarelicenties optimaliseren  Prijs van Enterprise CAL Suite  $    120 per werknemer per jaar 
Benutten van menselijk kapitaal     
Efficiëntie van de werknemers 
verbeteren 

Op UC gebaseerde 
productiviteitstoename 

$  2.000 per werknemer per jaar 

Werkgroepprojecten stroomlijnen  Op UC gebaseerde 
samenwerkingsprogramma’s 

$ 17.500 per 
projectwerknemer/jaar 

Naleving van beleidsregels en 
compliance vereenvoudigen 

UC‐verbeteringen en ‐
voorzieningen 

$     92 per werknemer per jaar 

 

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000003457
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Elke hoofdcategorie biedt aantrekkelijke besparingsmogelijkheden. Uw beslissingen zijn afhankelijk 
van uw bedrijfsbehoeften en timing. In bijna alle gevallen kunnen belangrijke besparingen binnen 
een paar maanden worden gerealiseerd door reiskosten, kosten van services voor televergaderen 
en facturen voor vaste en mobiele telefonie te verminderen. Ook met het optimaliseren van 
softwarelicenties kan binnen een paar maanden geld worden bespaard. Het duurt meestal wat 
langer, wellicht een of twee kwartalen, voordat de optimalisatie van de infrastructuur voordelen 
oplevert, omdat er fysieke wijzigingen moeten worden aangebracht en software opnieuw moet 
worden geconfigureerd. De besparingen zullen echter aanzienlijk en blijvend zijn. Het benutten van 
menselijk kapitaal biedt een aantal grotere besparingsmogelijkheden of mogelijkheden om kosten 
te voorkomen en kan van essentieel belang zijn als er op personeel moet worden bezuinigd. Er zijn 
echter wel veranderingen van bedrijfsmethoden en ‐processen nodig om de 
besparingsmogelijkheden optimaal te benutten. 

Om u te helpen bij het plannen en realiseren van de besparingen, heeft Microsoft een 
bedrijfswaardecalculator ontwikkeld om de besparingen en de waarde van Unified 
Communications vast te stellen. Microsoft‐accountvertegenwoordigers en ‐partners kunnen 
deze calculator ter beschikking stellen om de specifieke waarde voor uw onderneming te kunnen 
schatten. In de volgende tabel ziet u de uitvoer van twee typische analyses van die calculator 
voor grote (5.000 gebruikers) en middelgrote (500 gebruikers) ondernemingen. De gegevens 
tonen voor beide gevallen de mogelijke voordelen en besparingen in het eerste jaar. Hoewel 
de besparingsmogelijkheden in de volgende jaren zullen toenemen, worden in de tabel alleen 
de mogelijke besparingen in het eerste jaar getoond om de nadruk te leggen op een snelle 
terugverdientijd binnen een jaar. De berekende besparingsmogelijkheden per werknemer 
verschillen natuurlijk van de geschatte besparingen uit de vorige tabel die op casestudy’s zijn 
gebaseerd.  

Jaar 1 - Mogelijke jaarlijkse voordelen

Bedrijfsresultaten verbeteren
$ 94.182

Kosten verminderen Jaar 1

$ 247.500

$ 154.428

$ 122.000

$ 30.000

$ 30.000

$ 57.263

735.373

Voordeel per gebruiker 1.471

Grote onderneming 
5000 gebruikers

Middelgrote 
onderneming 

500 gebruikers

$

Productiviteit van eindgebruikers verhogen

Kosten van berichten verminderen

6.246.711

Telefoonkosten verminderen $

Kosten van voicemail verminderen

660.089

Jaar 1

$ 2.475.000

Voordelen jaar 1

$

$

Voordelen jaar 1

Lagere kosten van onroerend goed en faciliteiten

$

$ 1.765.680

150.000

420.000

Reiskosten voor vergaderingen 
en training verminderen

Kosten van telefonisch vergaderen en 
video-/w ebvergaderingen verminderen

$

Jaar 1 - Totaal van mogelijke 
jaarlijkse voordelen

$

$ 1.249 $

230.000

545.942
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Zoals in dit document is beschreven en in de overzichtstabellen wordt getoond, dragen de  
UC‐mogelijkheden rechtstreeks bij aan methoden om kosten te besparen. Tegelijkertijd kunnen 
de UC‐oplossingen een tegenwicht bieden voor de uitdagingen die worden veroorzaakt door 
een wervingsstop of het terugbrengen van het personeelsbestand. Daarnaast wordt met UC 
bedrijfswaarde gerealiseerd omdat communicatieknelpunten worden opgelost, transacties 
worden bespoedigd en afdelingen, teams en zelfs individuen productiever, effectiever en 
efficiënter werken. Nog meer bedrijfswaarde kan worden gerealiseerd door de OCS R2‐ en 
Exchange 2007‐communicatie te integreren om bedrijfsprocessen binnen de onderneming 
te optimaliseren. 

De kosten om deze voordelen te realiseren, zullen per onderneming verschillen, maar in bijna alle 
gevallen, vooral voor grote bedrijven, zal een selectieve en gefaseerde implementatie aanzienlijke 
nettovoordelen opleveren. 

Sterke bedrijven kunnen niet alleen kosten besparen, maar kunnen bovendien van deze crisis 
profiteren om zichzelf te herstructureren en te herpositioneren om in een betere positie uit de 
herstelcyclus te verrijzen met een groter marktaandeel, sterkere relaties met hun klanten en een 
hogere bedrijfswaarde. 

Er zijn veel manieren waarop de UC‐oplossingen van Microsoft deze onmiddellijke en blijvende 
UC‐besparingen en ‐voordelen mogelijk kunnen maken. Naast de waarde die wordt geboden voor 
kostenbesparingen, leveren de UC‐oplossingen van Microsoft een infrastructuur die is ontworpen 
om waardevolle hedendaagse bedrijfsoplossingen te bieden met een platform voor toekomstige 
groei en ontwikkeling. 

Wij raden u aan om deze UC‐besparingsmogelijkheden serieus te overwegen. Er zijn onmiddellijke 
besparingen op korte termijn mogelijk die blijvende langetermijnvoordelen en een voorsprong op 
de concurrentie opleveren. Deze uitdagende tijden bieden tevens mogelijkheden om de krachtige 
nieuwe mogelijkheden van UC‐oplossingen te leren begrijpen en te gaan gebruiken. Resources zijn 
beschikbaar om u bij dit proces te helpen. Wij wensen u veel succes.  
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Bijlage A: consolidaties van zelfstandige toepassingen 
 
Tabel 1: De volgende tabel bevat een overzicht van softwarepakketten van andere leveranciers 
en zelfstandige softwarepakketten die kunnen worden geconsolideerd naar OCS R2 en Exchange 
2007. Neem contact op met uw Microsoft‐partner of ‐accountteam voor een beoordeling van uw 
bedrijfstoepassingen en een schatting van de besparingsmogelijkheden die voortkomen uit een 
consolidatie naar de UC‐oplossingen van Microsoft. 
 
Deze aan UC gerelateerde toepassingen kunnen worden 
geconsolideerd 

Naar deze Microsoft  
UC‐producten 

Service of servers voor webvergaderingen  Office Communications 
Server 2007 R2 

Services of systemen voor telefonisch vergaderen 
of videovergaderingen met meerdere partijen 

Verouderde PBX‐/Key‐systemen en vroege VoIP‐systemen 

Openbare chatberichten en aanwezigheidsgegevens of 
chatberichten en aanwezigheidsgegevens van andere leveranciers  

Systemen voor groepsgesprekken of permanente chatsystemen  

Systemen voor het opnemen van telefoongesprekken 

Systemen voor het registreren van telefoongesprekken 
IVR‐systemen en systemen voor automatische telefooncentrales 
ACD‐systemen van afdelingen 

Spraakberichtsystemen  Exchange Server 2007  
  
  

E‐mailbeveiligingstoepassingen of ‐apparaten, bijvoorbeeld 
virusbeveiligings‐ of antispamtoepassingen 
• E‐mailbeveiliging 
• Logboekopname en archivering 
• Mobiele e‐mailbezorging 
• Voicemail‐ en Unified Messaging‐systemen 
• Antivirus‐ en antispamsoftware 
• VPN‐software voor toegang tot e‐mailberichten en bestandsshares 
Antispam‐ en antivirusbeveiliging voor e‐mail 

Gehoste e‐mailfiltering 

E‐mailarchivering 

Documentbeveiliging, ‐controle en ‐behoud 

Antivirussoftware voor samenwerking 

Malwarebeveiliging voor clients 

Bureaubladbewaking en ‐controle 
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Tabel 2: In de volgende tabel worden de aanvullende bedrijfstoepassingen weergegeven die zijn 
opgenomen in de Enterprise CAL Suite. Deze bieden extra besparingsmogelijkheden voor uw  
UC‐investeringen. 
 

 
 

Deze andere bedrijfs‐ en infrastructuurtoepassingen kunnen 
worden geconsolideerd 

Naar deze Microsoft Enterprise 
CAL Suite‐producten 

E‐mailbeveiliging  ForeFront for Exchange 

Antispam‐ en antivirusbeveiliging voor e‐mail 

Gehoste e‐mailfiltering 

Zoeken naar bedrijfsgegevens  Office SharePoint Server 
  E‐discovery 

Op browser gebaseerde KPI’s, dashboards, Excel‐services 

Verbindingen voor bedrijfsgegevens 

Op browser gebaseerde rapportage 

Op browser gebaseerde formulieren 

Centrale formuliergegevensverzameling 

Formulierenworkflow 

Documentbeveiliging, ‐controle en ‐behoud  Windows Rights Management 

Antivirussoftware voor samenwerking  ForeFront for SharePoint 

Malwarebeveiliging voor clients  ForeFront for Client 

Bureaubladbewaking en ‐controle  Microsoft Systems Center 
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Bijlage B: over de auteurs 
 
Marty Parker, Principal, UniComm Consulting, LLC 

Sinds het eind van de jaren negentig is Marty Parker een pionier op het 
gebied van Unified Communications die de integratie van realtime en 
niet‐realtime communicatie met bedrijfstoepassingen meemaakte die 
nieuwe en aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden opleverde. Marty 
heeft een achtergrond op het gebied van verticale verkoop, marketing, 
financiën en strategische planning bij IBM en heeft zich consequent 
toegelegd op de financiële en bedrijfsvoordelen van nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Bij Lucent en Avaya speelde Marty 
een belangrijke rol bij de definitie en ontwikkeling van UC‐producten  
en ‐oplossingen en promootte hij de combinatie van telefonisch 
vergaderen, web‐ en videovergaderingen als belangrijkste onderdelen 

van effectieve UC‐pakketten. Marty is sinds 2005 onafhankelijk adviseur op het gebied van UC.  

De heer Parker heeft een BS in Business Administration behaald aan de Haas Business School van 
de University of California in Berkeley.  

   

 

 
Don Van Doren, Principal, UniComm Consulting, LLC 

Don van Doren heeft 25 jaar ervaring als oprichter en president van 
Vanguard Communications, een toonaangevend onafhankelijk 
adviesbureau op het gebied van callcenter‐, contactcenter‐ en IVR‐
technologieën en ‐oplossingen. Don ziet Unified Communications als een 
vakgebied dat profiteert van de kennis en ervaring van contactcenters. 
Voor hem ligt de nadruk bij Unified Communications op het helpen 
van bedrijven om hun bedrijfsprocessen te verbeteren, de tevredenheid 
van klanten en werknemers te verhogen, en tegelijkertijd aanzienlijke 
besparingen en een hoge rentabiliteit van de investering te realiseren 
door communicatiegebeurtenissen op basis van bedrijfsprocesgegevens 
te beheren en van informatie te voorzien. 

De heer Van Doren heeft een Masters in Business Administration behaald aan de  
University of Michigan. 

 


