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Overzicht 
 

Unified Messaging is voor de meeste ondernemingen de beste oplossing voor het aannemen 
van telefoongesprekken.  

Het gebruik van voicemail is in het afgelopen decennium aanzienlijk afgenomen omdat er 
inmiddels betere communicatiemethoden beschikbaar zijn, zoals aanwezigheidsgegevens, 
chatberichten, e-mail en werkruimten voor televergaderen en samenwerking. De meeste 
ondernemingen gebruiken voicemail nog uitsluitend om ondersteuning te bieden aan de weinige 
bellers die geen andere opties hebben. De productiviteit van de gebruikers kan worden vergroot 
en de kosten kunnen worden teruggebracht door de resterende werkbelasting van voicemail te 
combineren met e-mailvoorzieningen (bijvoorbeeld met Microsoft Exchange Server 2007). 

Daarnaast is sprake van een continue ontwikkeling van de bedrijfsprocessen en regelgeving, 
waardoor de vereisten voor voicemailsystemen veranderen. In de huidige omgeving is een 
bedrijfsproces met een Unified Messaging-oplossing (UM), waarmee telefoongesprekken worden 
aangenomen en de resulterende spraakopnamen vervolgens in het e-mailpostvak van gebruikers 
worden opgeslagen, voor de meeste ondernemingen de beste oplossing die bovendien een 
verbetering van de bedrijfsresultaten oplevert. 

In dit document wordt aandacht besteed aan deze ontwikkelingen en wordt beschreven hoe 
het gebruik van de nieuwe UM-oplossingen tot een aanzienlijke toename van de bedrijfswaarde 
kan leiden. Organisaties die de UM-voorzieningen implementeren kunnen niet alleen de 
productiviteit van de eindgebruikers en hun bedrijfsresultaten verbeteren, maar de vervanging 
van traditionele voicemailsystemen levert bovendien een kostenbesparing op. Dit document 
bevat ook informatie over de besluitvormingscriteria voor de aanschaf van een UM-oplossing. 
De UM-oplossing van Microsoft, de Unified Messaging-voorziening van Exchange Server 2007, 
wordt in het licht van deze besluitvormingscriteria besproken, waarbij wordt aangetoond dat 
Microsoft UM voor de meeste ondernemingen een waardevolle, effectieve oplossing is. Een 
analyse van de totale kosten van eigendom geeft aan dat de totale kosten van eigendom van 
Microsoft UM maar liefst 40% lager kunnen zijn dan die van traditionele voicemailsystemen 
of van UM-oplossingen van twee leveranciers die tegenwoordig vaak worden geïmplementeerd. 
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Overzicht van Unified Messaging  

Unified Messaging: een betere oplossing 
Unified Messaging (UM) is de combinatie van voicemail en e-mail. Binnenkomende maar 
onbeantwoorde telefoongesprekken worden omgeleid naar het UM-systeem, dat het bericht van 
de beller opneemt en in het e-mailpostvak van de ontvanger opslaat zodat deze het bericht later 
kan beluisteren. UM is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de systemen voor 
spraakberichten die ermee worden vervangen en biedt de volgende voordelen:  

• Opslag van berichten: De meest uitgebreide en efficiënte UM-systemen gebruiken het 
e-mailplatform (bijvoorbeeld Microsoft Exchange Server 2007) voor de opslag van alle 
spraakberichten. Een afzonderlijk voicemailsysteem en berichtenarchief is hierdoor niet 
langer vereist, waardoor tevens minder onderhoud nodig is. Deze kostenreductie levert 
bedrijfswaarde op. 

• Gebruikersinterfaces: De productiefste UM-systemen gebruiken de e-mailclient 
(bijvoorbeeld Microsoft Outlook) om berichten bij de gebruikers af te leveren op hun 
pc of mobiele apparatuur (draadloze laptops of smartphones zoals Windows Mobile- of 
BlackBerry-apparaten). Hierdoor beschikken gebruikers over één centrale locatie met 
al hun informatie, hoeven ze niet langer te bellen om te controleren of er berichten 
aanwezig zijn, kan sneller op vragen van klanten worden gereageerd en worden 
bedrijfstransacties versneld. Deze tijdbesparing en toename van de productiviteit van 
de eindgebruikers leveren bedrijfswaarde op. 

• Spraaktoegang en stembesturing: Met een UM-systeem hebben gebruikers via 
de telefoon spraaktoegang tot hun berichten, agenda’s en taken, wat handig is bij het 
handsfree gebruik van een mobiel apparaat of als er geen gegevenskoppeling beschikbaar 
is. De beste UM-systemen beschikken bovendien over een robuuste interface voor 
stembesturing, zodat gebruikers hun mobiele apparaat niet eens hoeven aan te raken om 
productief te kunnen zijn. Dit leidt tot een verbeterde mobiele toegang tot informatie en 
een toename van de algemene productiviteit van de eindgebruikers. 

Hoewel er ook andersoortige UM-systemen worden aangeboden, zoals verderop in dit document 
wordt beschreven, is de oplossing met één berichtenarchief die hierboven wordt beschreven 
voor de meeste ondernemingen de beste keuze.  

In de huidige markt is Unified Messaging voor de meeste ondernemingen de beste oplossing 
voor het aannemen van telefoongesprekken en spraakberichten. Hieronder wordt aangegeven 
hoe deze evolutie heeft plaatsgevonden.  
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De evolutie van voicemail – afnemend gebruik stimuleert de migratie 
naar UM  
Voicemail werd door bedrijven in gebruik genomen in de jaren ’80, voordat het gebruik van pc’s, 
laptops, mobiele telefoons en smartphones de bedrijfsstandaard was en lang voordat overal 
LAN’s en draadloze netwerken beschikbaar waren. In deze omgeving was voicemail een uiterst 
nuttige toepassing. Met behulp van voicemailsystemen konden bedrijven hun gebruikers vier 
belangrijke diensten bieden, tegen lagere kosten dan bij het gebruik van telefoonnotities en 
memo’s1:  

 Telefoongesprekken aannemen: Berichten voor gebruikers opnemen als oproepen 
niet worden beantwoord. 

 Informatiedienst voor bellers: Informatie aanbieden aan bellers om de belasting 
van de medewerkers van de telefooncentrale te verlichten. 

 Spraakberichten: Gebruikers de mogelijkheid bieden om een spraakbericht naar 
meerdere mailboxen te verzenden. 

 Melding: Gebruikers door middel van een lampje, toon of oproep waarschuwen  
als er berichten zijn binnengekomen. 

Voicemail was zowel nuttig als goedkoop, vooral omdat er minder medewerkers nodig waren om 
de telefoon te beantwoorden. Er kon bovendien sneller en efficiënter worden gewerkt dan bij het 
gebruik van telefoonnotities en memo’s. In de jaren ’90 gebruikten bijna alle ondernemingen 
een voicemailsysteem.  

Vijftien jaar later zijn er echter nieuwe, betere technologieën beschikbaar, waardoor aan 
voicemailsystemen hele andere eisen worden gesteld en het gebruik van voicemail aanzienlijk is 
afgenomen. In 1993 ontvingen actieve voicemailgebruikers die een klantgerichte rol hadden of 
deel uitmaakten van een team 15 tot 24 spraak- en voicemailberichten per werkdag. Gebruikers 
die minder van communicatie afhankelijk waren ontvingen per werkdag gemiddeld 4 
voicemailberichten2. In de afgelopen jaren blijkt uit reacties van klanten, met enkele 
uitzonderingen in de hightechsector, industriële sector, transportsector, dienstensector, het 
verzekeringswezen en de universitaire sector, dat de gemiddelde gebruiker per werkdag 
ongeveer één voicemailbericht ontvangt en dat het gebruik van spraakberichten (zie de definitie 
hierboven) is beperkt tot ongeveer 0,1 bericht per werkdag3. Zolang telefoons worden gebruikt 
moeten ondernemingen natuurlijk een systeem voor het beantwoorden van telefoongesprekken 
(voicemail) gebruiken, maar de gebruikspatronen en resulterende vereisten zijn significant 
gewijzigd. 

                                                 
1 “The Practical Guide to Voice Mail” van Martin F. Parker, Osborne McGraw-Hill, 1987 
2 Intern gebruik bij een groot productiebedrijf, 1993. 
3 Gebaseerd op werkelijke klantgegevens, door de auteur gerapporteerd tijdens VoiceCon Orlando 2008. 
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Redenen voor deze dramatische afname van het gebruik zijn de nieuwe en verbeterde 
technologieën, bijvoorbeeld: 

 E-mail is voor de meeste gebruikers een betere oplossing dan “spraakberichten”. Omdat de 
exacte gegevens (zoals feiten en getallen) bij het gebruik van e-mailberichten beschikbaar 
blijven, is deze methode geschikter voor transacties, en omdat e-mailberichten ook bijlagen 
kunnen bevatten, is deze methode ook nog eens geschikter voor het gemeenschappelijke 
gebruik van informatie. (Bij een voicemailsysteem wordt een vergelijkbare voorziening 
alleen door een faxapparaat geboden.) Een e-mailsysteem kan bovendien worden gebruikt 
voor de wereldwijde uitwisseling van informatie tussen ondernemingen, terwijl het gebruik 
van een systeem voor spraakberichten meestal is beperkt tot één bedrijfstelefooncentrale 
(PBX) of tot een intern netwerk van voicemailsystemen binnen een onderneming. 
Bovendien is e-mail tegenwoordig via Blackberry, Windows Mobile en andere 
voorzieningen op de meeste mobiele telefoons nu volledig mobiel te gebruiken, zodat 
gebruikers meteen hun nieuwe e-mailberichten kunnen zien. Zoals de eerder genoemde 
gebruiksgegevens al aantonen, is e-mail overduidelijk het winnende systeem. 

 Websites zijn voor vrijwel alle bedrijfstoepassingen een betere oplossing dan  
“diensten voor bellers”. Nu pc’s en laptops de aangewezen hulpmiddelen voor 
bedrijfscommunicatie zijn, zijn de vroegere “gebruikers van voicemaildiensten” 
tegenwoordig “bezoekers van websites”. Informatiediensten op internet zijn veel 
efficiënter, omdat daarbij routebeschrijvingen, visuele menu’s in plaats van gesproken 
menu’s en bijvoorbeeld sollicitatieformulieren beschikbaar kunnen worden gesteld. 
Gebruikers die geen pc hebben worden meestal ondersteund door een stemgestuurd 
interactief contactsysteem, bijvoorbeeld Speech Server van Microsoft Office 
Communications Server 2007. Voorbeelden van deze trend zijn op vrijwel elke zakelijke 
website te vinden. Bijna iedere website bevat routebeschrijvingen, bedrijfsgegevens en 
informatie over vacatures en de voorkeursopties voor de interactie met klanten zijn  
e-mail- en chatberichten. In rapporten van de voicemailsystemen van vele van onze 
klanten is zichtbaar dat zo’n 90% van de automatische mailboxen gedurende een aantal 
weken niet is gebruikt. 
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 Interne bedrijfsproblemen kunnen beter worden opgelost door middel van 
aanwezigheidsgegevens en chatberichten dan via interne telefoongesprekken4. 
Bij traditionele telefoongesprekken heeft de beller voorafgaand aan het gesprek geen 
idee of de gewenste contactpersoon beschikbaar is. Als aanwezigheidsgegevens en 
chatberichten worden gebruikt, kan de gebruiker in één oogopslag zien wie er 
beschikbaar zijn voor een gesprek, kunnen eenvoudig de beste resources worden gezocht 
en kan de gewenste contactpersoon worden gemarkeerd voor een chatsessie zodra deze 
persoon beschikbaar is. Zelfs als wordt aangegeven dat de andere partij bezet is, kan 
via een chatsessie soms toch snel antwoord worden gekregen of kan in ieder geval een 
tijdstip voor een telefoongesprek worden bepaald. Er is hoe dan ook geen behoefte om 
de ander te bellen en een voicemailbericht achter te laten. De gevolgen hiervan voor 
het voicemailgebruik zijn eerder genoemd en PBX-rapporten tonen waarschijnlijk 
een vergelijkbare afname van het aantal telefoongesprekken. 

Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat het voicemailsysteem van de meeste ondernemingen 
onbelangrijk is geworden en weinig wordt gebruikt, terwijl het systeem nog altijd wordt 
geconfigureerd, beheerd en onderhouden. De keuze voor een Unified Messaging-oplossing, die 
een uitbreiding van het bestaande e-mailsysteem vormt, zal dan ook een vereenvoudiging en een 
verlaging van de bedrijfskosten met zich meebrengen. Een UM-voorziening is bovendien een 
krachtig hulpmiddel voor het verbeteren van de bedrijfsresultaten en productiviteit. Wanneer 
de bedrijfswaarde van een UM-voorziening in aanmerking wordt genomen, blijkt dit een uiterst 
aantrekkelijke optie om de kosten terug te brengen en het bedrijfsresultaat te verbeteren.  

De bedrijfswaarde van Unified Messaging 

Hoger bedrijfsresultaat 
Ondernemingen kunnen hun bedrijfsprocessen en de bijbehorende resultaten met behulp van 
Unified Messaging (UM) verbeteren. Enkele voorbeelden van de belangrijkste toepassingen en 
voordelen van UM zijn:  

 Hogere productiviteit van eindgebruikers: meer gebruiksgemak en verbetering van de 
effectiviteit en productiviteit van kenniswerkers, informatiewerkers en het management. 
Omdat de spraakberichten bij een UM-oplossing worden opgeslagen in hetzelfde 
berichtenarchief en dezelfde clientomgeving als de e-mailberichten van de gebruiker, 
wordt de productiviteit van de gebruikers geoptimaliseerd. Bij gebruikers die op 
kantoor werken, worden de spraak- en faxberichten in hetzelfde Postvak IN als de  
e-mailberichten weergegeven. Ook de mappen, regels, groepslijsten en methoden 
voor het beheren van berichten zijn identiek. Gebruikers kunnen op basis van de 
berichtkoppen eenvoudig bepalen welke berichten de hoogste prioriteit hebben. 
Bovendien kunnen gebruikers de spraakberichten eenvoudig als e-mailberichten 
verwerken. Ze kunnen de berichten doorsturen of beantwoorden of gebruiken om 
een uitnodiging voor een televergadering of voor een werkruimte voor samenwerking 
(bijvoorbeeld SharePoint) te verzenden. 

                                                 
4 Zie het voorbeeld van Global Crossing in het document “Unified Communications ROI for  

Microsoft Office Communication Server 2007”. 
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Mobiele gebruikers kunnen een optimale combinatie van tekst- en spraakfuncties 
gebruiken. Gebruikers kunnen op Windows Mobile of een vergelijkbaar apparaat 
onmiddellijk zien welke nieuwe spraakberichten er zijn en kunnen klanten daardoor veel 
sneller en beter ondersteunen. Gebruikers die handsfree werken of zich buiten het bereik 
van het gegevensnetwerk bevinden, krijgen via een spraakinterface audiotoegang tot al 
hun berichten (voicemail-, e-mail- en faxberichten) en kunnen op die manier ook toegang 
krijgen tot hun contactpersonen, agenda en taken. Gebruikers kunnen zowel in de tekst- 
als de spraakmodus alle acties gebruiken (doorsturen, beantwoorden, bellen, enzovoort). 

Omdat spraakberichten vaak afkomstig zijn van klanten of zakelijke partners die 
ondersteuning nodig hebben van een accountteam of servicedesk, kan de reactietijd 
bij het contact met klanten met een UM-oplossing worden verbeterd. Problemen van 
klanten of partners kunnen bovendien sneller en beter worden opgelost, omdat het 
oorspronkelijke bericht van de klant of partner in de e-mailketen of de record van de 
werkruimte voor samenwerking is opgenomen, zodat snel en correct kan worden 
gereageerd. Dit biedt voordelen voor alle branches, omdat de productiviteit van de 
werknemers in alle branches van belang is. De grootste voordelen worden echter behaald 
door gebruikers met klantgerichte rollen zoals verkoop- en servicemedewerkers (kortere 
reactietijd), financiële medewerkers (betere ondersteuning van klanten) en logistieke 
afdelingen (snellere transacties, capaciteitsvergroting). De snellere toegang tot 
informatie en het verbeterde gegevensbeheer leiden tot een hoger bedrijfsresultaat. 

 Verbeterde productiviteit en samenwerking van teams: verbeterde snelheid en 
effectiviteit van teamactiviteiten. Hoewel het belang van telefoongesprekken bij 
teamactiviteiten door het gebruik van aanwezigheidsgegevens en chat- en  
e-mailberichten is afgenomen, zijn er nog altijd punten waarop een spraakbericht 
waardevol of essentieel is voor de voortgang van een project. Een teamlid kan 
bijvoorbeeld besluiten dat een interview met een klant of een gesprek met een klant op 
locatie het beste als spraakbericht via de werkruimte voor samenwerking beschikbaar 
kan worden gesteld, omdat daardoor sneller en efficiënter kan worden gewerkt. Ook 
spraakberichten van klanten die voor het team beschikbaar zijn of die in een postvak van 
de afdeling, van de helpdesk of op een vergelijkbare bestemming zijn opgeslagen kunnen 
eenvoudig in de werkruimte voor samenwerking worden opgenomen. De integratie van 
spraakberichten in discussiethreads kan bovendien leiden tot een verhoging van de 
snelheid (omdat gebruikers zelfs bijdragen kunnen leveren als ze mobiel of offline 
werken) en kwaliteit (omdat de communicatie duidelijker is of meer empathie opwekt). 

Bij het gebruik van een UM-oplossing maken spraakberichten deel uit van de geïntegreerde 
kantooromgeving, waardoor de productiviteit en samenwerking door teams wordt vergroot. 
Allerlei branches kunnen van deze voordelen profiteren, bijvoorbeeld productiefaciliteiten 
(kortere verkoopcyclus, snellere productontwikkeling, stroomlijning van het beheer van 
de supply-chain) en overheidsinstellingen (betere rapportage door externe medewerkers, 
toename van samenwerking binnen en tussen afdelingen). Elk spraakbericht kan worden 
beschouwd als een document dat kan worden gearchiveerd, doorgestuurd of toegevoegd 
aan het juiste bedrijfsproces om de gezamenlijke resultaten te versnellen. 
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 Optimalisering van bedrijfsprocessen: verbeterde workflow voor bedrijfstoepassingen. 
Binnen sommige ondernemingen moeten specifieke bedrijfsprocessen worden toegepast 
op spraak - of faxberichten van klanten, partners of werknemers. Sommige ondernemingen 
gebruiken het e-mailsysteem bovendien als basisonderdeel van de bedrijfsprocessen. Een 
UM-oplossing voldoet aan deze beide behoeften. Alle processen voor e-mail kunnen nu 
ook op voicemailberichten worden toegepast, omdat voicemailberichten deel uitmaken 
van hetzelfde berichtensysteem. 

Bedrijven die de records van berichten willen behouden kunnen nu de bedrijfsprocessen 
van twee modi (voicemail en e-mail) samenvoegen tot één modus (UM). Deze methode 
wordt toegepast door advocatenkantoren, verzekeringsbedrijven, ondernemingen in de 
gezondheidssector, overheidsinstellingen, inkoop- en HR-afdelingen, enzovoort. In het 
verleden betaalde een aantal van dit soort ondernemingen zelfs voor services voor het 
uittypen van spraakberichten, zodat deze aan de records van klanten konden worden 
toegevoegd. De behoefte aan dergelijke services wordt duidelijk geëlimineerd (of in ieder 
geval uitgesteld) als de berichten zijn opgenomen in de postvakken, de mappen en het 
archiveringssysteem van een UM-oplossing. Een UM-oplossing is bovendien geschikt 
voor de verwerking van persoonlijke spraakberichten voor interne communicatie 
(bijvoorbeeld een boodschap van de directeur) of externe communicatie (bijvoorbeeld 
de reactie van een verkoopmedewerker op een bericht van een belangrijke klant waarbij 
de intonatie van groot belang is). Omdat UM-berichten nu ook goed toegankelijk zijn 
via mobiele apparatuur (tekst of spraak), kunnen bedrijfsprocessen sneller en efficiënter 
worden uitgevoerd. 

Een UM-oplossing biedt waarde voor de bedrijfsprocessen in allerlei branches, 
zoals hierboven is vermeld. Minder vertragingen, eliminatie van de behoefte aan 
transcriptiestappen en de naadloze beschikbaarheid van informatie voor alle 
procesdeelnemers, onafhankelijk van hun locatie, leiden tot een verbetering van 
de bedrijfsresultaten. 

Samengevat, er zijn vele mogelijkheden om de bedrijfsresultaten met behulp van 
Unified Messaging te verbeteren en talloze casestudy’s tonen de bedrijfswaarde van 
deze mogelijkheden aan. 
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Afname van bedrijfskosten en kosten voor naleving van regelgeving 
UM biedt niet alleen voordelen voor IT- en telecommunicatievoorzieningen, maar ook voor 
voorzieningen voor naleving van de regelgeving. De belangrijkste voordelen worden hieronder 
genoemd. Uitgebreide informatie over de financiële voordelen vindt u in de volgende paragraaf 
over de totale kosten van eigendom. 

 Eén infrastructuur. Als er één UM-berichtenarchief wordt gebruikt, is er slechts één 
berichtensysteem voor zowel voicemail als e-mail, waardoor dubbele werkzaamheden 
worden voorkomen. Elke werknemer hoeft slechts één Postvak IN te beheren en er is 
slechts één helpdesk, één toepassingsserver en één reeks beheerprocedures vereist. 
Bovendien kunnen ook het systeembeheer en de beveiliging worden verbeterd. Er kan 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een consistente methode voor eenmalige 
aanmelding waarbij de complexiteit en veroudering van wachtwoorden wordt beheerd 
en van methoden voor beheertoegang en verificatie, autorisatie en beheer. Nieuwere  
e-mailsystemen (bijvoorbeeld Exchange Server 2007) bevatten bovendien voorzieningen 
voor versleuteling en het beheer van digitale rechten. Hoewel spraakservers nog altijd 
deel uitmaken van de oplossing, zullen deze spraakservers bij de beste oplossingen als 
geïntegreerde onderdelen of serverrollen in de omgeving van het e-mailsysteem zijn 
geïmplementeerd. 

 Gestroomlijnd beheer van adreslijsten en het berichtenarchief. Bij deze benadering hoeft 
er slechts één adreslijst te worden geconfigureerd en beheerd. Zelfs wanneer bepaalde 
zelfstandige voicemailsystemen ter ondersteuning van de gebruikers gegevens uit 
de hoofdadreslijst van de onderneming repliceren, is er nog altijd een afzonderlijke 
adreslijst met gebruikersprofielen waaraan gebruikers zelf contactgegevens, 
groepslijsten, voorkeursinstellingen, opgenomen begroetingen en andere onderdelen 
toevoegen. Al deze uitbreidingen moeten voor back-up- en hersteldoeleinden worden 
beheerd en moeten mogelijk voor bedrijfsdoeleinden opnieuw in de hoofdadreslijst 
worden geïntegreerd, waarvoor waarschijnlijk schema-uitbreidingen en andere 
complicaties van het ondersteuningsmodel zijn vereist. Bij het gebruik van één systeem 
kan bovendien worden gekozen voor een methode voor gegevensopslag met hoge 
capaciteit (SAN, NAS of DAS), waardoor aanzienlijk wordt bespaard op de hoge kosten 
van afzonderlijke opslag door zelfstandige voicemailsystemen. 

 Eén plan voor bedrijfscontinuïteit en noodherstel. Bij het gebruik van één gecombineerd 
berichtenarchief kan alle aandacht worden besteed aan het kiezen van één optimale 
oplossing voor het garanderen van de bedrijfscontinuïteit en noodherstel. Als er twee 
systemen worden gebruikt, is er een grote kans dat de oplossing minder effectief is. 
Als voor het garanderen van de bedrijfscontinuïteit bijvoorbeeld het gebruik van 
redundante systemen op twee afzonderlijke locaties met actieve failover-voorzieningen 
tussen de locaties is vereist, zijn bij het gebruik van een UM-oplossing slechts twee 
subsystemen voor opslag vereist, in plaats van vier systemen voor de afzonderlijke 
ondersteuning van voicemail en e-mail. 
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 Verbeterde voorzieningen voor beleidsregels en compliance. Alle ondernemingen werken 
met beleidsregels voor het behoud van documenten en berichten, archivering en beheer. 
Er zijn bijvoorbeeld richtlijnen voor de veroudering van berichten, criteria voor 
archivering, procedures voor het indexeren en opvragen van gegevens en andere 
processen die de bedrijfsgegevens, de privacy van klanten en de aandeelhouderswaarde 
moeten beschermen. Een UM-oplossing ondersteunt één consistente methode voor de 
implementatie van deze beleidsregels in de processen voor e-mail en voicemail, zodat de 
implementatie slechts één keer hoeft te worden uitgevoerd en er geen verschillen kunnen 
ontstaan. 

Ook de compliance met de regelgeving kan met behulp van een UM-oplossing worden 
verbeterd. De regelgeving op het gebied van privacy (bijvoorbeeld de Amerikaanse 
HIPAA en FERPA) kan consistent worden geïmplementeerd. Ook om aan de wettelijke 
vereisten voor het behoud van documenten te voldoen is één reeks procedures en 
hulpmiddelen voldoende, in plaats van twee methoden voor voicemail en e-mail. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat het opperste gerecht van de Verenigde Staten in 2006 heeft 
bepaald dat het bij voorbereidend onderzoek van elektronische gegevens5 mogelijk is dat 
zelfs gegevens (bijvoorbeeld spraakberichten) die “redelijkerwijs niet toegankelijk zijn” 
“omwille van de zaak” beschikbaar moeten worden gesteld en dat een aanklager de 
gegevens van de verdediging ook mag onderzoeken als de verdediging aanvoert dat deze 
informatie “niet redelijkerwijs toegankelijk is”. Hoewel sommige ondernemingen in het 
verleden zijn uitgegaan van het concept dat voicemail niet redelijkerwijs toegankelijk is, 
worden de berichten door moderne voicemailsystemen zodanig opgeslagen dat deze 
achteraf kunnen worden opgevraagd. Rekening houdend met het feit dat een aanklager 
bij een onderzoeksproces toegang tot deze gegevens kan eisen, moet mogelijk een 
methode worden geïmplementeerd om de toegankelijkheid van alle voicemailberichten 
te garanderen. Veel ondernemingen kiezen om deze reden dan ook voor een proactieve 
aanpak waarbij voicemail- en e-mailberichten in één systeem worden beheerd.  
De UM-oplossing voor één berichtenarchief is hiervoor duidelijk het geschiktst. 

Samengevat, met een UM-oplossing kunnen de meeste ondernemingen hun kosten terugbrengen. 
De primaire factor daarbij is een vereenvoudiging van het systeem, waarbij dubbele of redundante 
onderdelen worden geëlimineerd en de voorzieningen in één geïntegreerde omgeving worden 
opgenomen. Bovendien kunnen de kosten voor naleving van de bedrijfsregels en wettelijke 
regelgeving worden teruggebracht door één consistente berichtenomgeving en uitgebreide 
voorzieningen voor gegevensbeheer te implementeren. In het volgende gedeelte over de totale 
kosten van eigendom worden de belangrijkste elementen van deze kostenbesparingen beschreven, 
als richtlijn voor planning, analyse en verwezenlijking van deze kostenbesparingen.  

Een uitgebreid artikel over dit onderwerp is verschenen in Business Communications Review, 
februari 20076. 

 
                                                 
5 Zie http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/frcv06p.pdf en het artikel 

op http://www.edgeblog.net/2006/supreme-court-releases-new-e-discovery-rules/ 
6 Zie http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf  

http://www.supremecourtus.gov/orders/courtorders/frcv06p.pdf
http://www.edgeblog.net/2006/supreme-court-releases-new-e-discovery-rules/
http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf
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De juiste Unified Messaging-oplossing voor uw onderneming 
kiezen 
Als uw onderneming van de bedrijfswaarden van Unified Messaging wil profiteren, moet u 
de oplossing kiezen die optimaal op uw organisatie en werkzaamheden aansluit. In dit gedeelte 
worden de methoden en criteria voor het kiezen van een oplossing beschreven. 

Inzicht krijgen in het gebruik van voicemail binnen uw onderneming 
Als eerste stap moet u het huidige gebruik van voicemail binnen uw bedrijf bepalen. In de meeste 
gevallen ligt het gebruik ver onder de capaciteit van de geïnstalleerde voicemailsystemen, omdat 
voicemail vaak is vervangen door betere opties (aanwezigheidsgegevens, chatberichten, e-mail, 
een stemgestuurd interactief contactsysteem, enzovoort). Vraag verschillende rapporten van de 
huidige voicemailsystemen op om het huidige gebruiksniveau en de gebruikspatronen te bepalen. 
Deze gegevens kunt u benutten bij het selecteren, configureren en in gebruik nemen van het 
nieuwe UM-systeem. 

 Rapport over het gebruik van mailboxen: Dit rapport geeft aan hoeveel berichten van elk 
type (voicemail- of spraakberichten) gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld een 
week of een maand) in de mailbox van elke gebruiker zijn opgeslagen. In de meeste 
gevallen blijkt dat meer dan 80% van de gebruikers gemiddeld één voicemailbericht per 
dag ontvangt, wat aangeeft dat het voicemailsysteem beperkt wordt gebruikt en dat er 
vrijwel geen spraakberichten worden verzonden. Voor de overige 20% van de gebruikers 
geeft het rapport aan welke personen, rollen en afdelingen nog altijd voicemail of 
spraakberichten gebruiken, zodat u deze gegevens in uw plannen voor de UM-oplossing 
kunt opnemen. 

 Rapport over diensten voor bellers of speciale mailboxen: Dit rapport geeft het gebruik 
aan van diensten voor bellers, bijvoorbeeld een stemgestuurd interactief contactsysteem. 
Deze diensten moeten via het nieuwe UM-systeem of via een aparte spraakserver 
beschikbaar worden gesteld. Mailboxen voor diensten die niet langer vereist zijn, kunnen 
uiteraard worden geëlimineerd. 

 Rapport over systeemverkeer: Dit rapport biedt informatie over de totale verbindingtijd 
van het bestaande voicemailsysteem en, bij sommige systemen, over de verbindingstijd 
per poort. Op basis hiervan kunt u bepalen welk gedeelte van de capaciteit momenteel 
wordt gebruikt en kunt u de capaciteit van het vervangende systeem bepalen. In de meeste 
gevallen wordt minder dan 50% van de huidige capaciteit benut. Dit rapport geeft 
bovendien het gebruik aan (vaak minimaal of nul) van de voorziening voor het uitwisselen 
van voicemailberichten tussen systemen (als deze voorziening beschikbaar is). 

Deze informatie over het gebruik helpt u bij het kiezen van een optimale UM-oplossing en bij 
het optimaal configureren van deze oplossing.  



De onweerlegbare argumenten voor Unified Messaging 10 

                     

 
© UniComm Consulting LLC

Criteria voor de besluitvorming over de aanschaf van een Unified 
Messaging-oplossing 
Bij de keuze voor een nieuw UM-systeem is niet alleen de capaciteit van belang, maar spelen ook 
andere criteria voor de aanschaf en implementatie een belangrijke rol. Voor de meeste bedrijven 
zijn de volgende factoren van groot belang: 

 Gebruikersinterface. Omdat bij voicemail gebruik wordt gemaakt van een audio-interface 
waarbij door middel van toetstonen opdrachten worden gegeven, hebben veel gebruikers 
moeite met de overstap naar een nieuw systeem, omdat ze nu eenmaal gewend zijn aan 
de vaste patronen van het oude systeem. Veel aanbieders van voicemail- en UM-systemen 
proberen dan ook exacte kopieën van de oude systeeminterfaces aan te bieden (zowel van 
hun eigen systemen als van systemen van andere leveranciers). Hoewel het sommige 
leveranciers is gelukt om de belangrijkste opdrachten van de oude systemen te kopiëren, 
heeft niemand de oude systemen volledig naar een nieuw systeem kunnen omzetten. 
Er zijn vrijwel altijd gebruikers die ontbrekende of afwijkende functies weten op te sporen 
en hun ongenoegen daarover uiten bij de telecommunicatie- of IT-afdeling of het 
management. 

Wij raden klanten aan om zich op de nieuwe mogelijkheden van het UM-systeem 
te richten en de veranderingen te benadrukken, onder andere door middel van 
ondersteunende cursussen (die in de rentabiliteit van de investering zijn opgenomen). 
De meeste werknemers en deelnemers hebben geen bezwaar tegen veranderingen die 
duidelijke voordelen bieden. 

 Eén leverancier. De meeste ondernemingen implementeren liever geen oplossing van 
meerdere leveranciers, tenzij dat absoluut noodzakelijk is. In het verleden werd de 
leverancier van de bedrijfstelefooncentrale (PBX) als leverancier van het voicemailsysteem 
beschouwd. Nu de bedrijfscommunicatie voornamelijk plaatsvindt door middel van 
aanwezigheidsgegevens/chatberichten, e-mail en websites, is het echter logischer om 
de leverancier van het systeem voor e-mail en/of Unified Communications als leverancier 
te beschouwen. Veel ondernemingen werken bovendien met één standaardsysteem voor  
e-mail maar gebruiken nog steeds verschillende bedrijfstelefooncentrales, wat de keuze 
voor de leverancier van het e-mailsysteem als optimale aanbieder van de UM-oplossing 
verder rechtvaardigt. 
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 Migratieopties. Veel ondernemingen werken met grote, inwikkelde voicemailsystemen 
die in de afgelopen twintig jaar zijn ontwikkeld. Hoewel de gebruikspatronen drastisch 
zijn veranderd (zie “Inzicht krijgen in het gebruik van voicemail binnen uw 
onderneming” hierboven), rekenen zowel de telecommunicatie-/IT-afdeling als het 
management op een geleidelijke overgang naar een nieuw systeem. De gebruikersinterface 
is van belang (zie hierboven), maar het is ook belangrijk dat nieuwe systemen kunnen 
worden toegevoegd terwijl de bestaande systemen nog in gebruik zijn. Belangrijke 
factoren zijn de integratie in de bedrijfstelefooncentrale (PBX), zodat gesprekken kunnen 
worden aangenomen en de lampjes voor berichten in de wachtstand blijven werken, 
en de voorzieningen voor berichtennetwerken (indien actief, zie “Inzicht krijgen in het 
gebruik van voicemail binnen uw onderneming” hierboven). In sommige gevallen levert 
ook het omzetten of reproduceren van de “diensten voor bellers” problemen op, vanwege 
de slechte documentatie of beperkingen van de verouderde oplossingen. Nieuwe systemen 
met goede toolkits en voorzieningen voor stembesturing zijn hierbij onmisbaar. 

Op basis van de analyse van het gebruik wordt in veel gevallen duidelijk dat het 
migratieplan beperkt kan worden tot de installatie van het nieuwe UM-systeem. 
Vervolgens kunnen de gebruikers in logische groepen naar het systeem worden 
overgebracht, waarbij tevens cursussen voor het gebruik van het nieuwe UM-systeem 
moeten worden aangeboden. De migratie kan dus een criterium vormen, waarbij de 
analyse van het gebruik richtlijnen biedt. 

 Architectuur en stappenplan. De belangrijkste voorwaarden voor de architectuur 
zijn robuustheid (betrouwbaar en het minst vatbaar voor onderbrekingen, enkele 
storingspunten, enzovoort), schaalbaarheid, beveiliging, beheer, interoperabiliteit 
(interfacetypen, het aantal aantoonbare partners voor interoperabiliteit), flexibiliteit 
(het aantal voorzieningen, typen voorzieningen en het aantoonbare bereik van 
toepassingen) en uitbreidingsmogelijkheden (API-typen en toolkits voor toepassingen). 
Bij het beoordelen van het stappenplan moet u rekening houden met de 
investeringsplannen van de leverancier, de vraag of de leverancier in het verleden in staat is 
geweest dergelijke verbeteringen op tijd en met een bevredigende kwaliteit te leveren en de 
financiële positie van de leverancier gedurende de verwachte levensduur van het product. 

 Nieuwe oplossingen, bedrijfstoepassingen en rentabiliteit van de investering. Dit is 
misschien wel het meest intrigerende criterium. De voicemailoplossingen van de meeste 
ondernemingen zijn in de afgelopen tien jaar vrijwel ongewijzigd gebleven, waardoor de 
vraag naar nieuwe toepassingen gering is. De bedrijfswaarden die in dit document worden 
beschreven geven echter aan dat Unified Messaging en de uitgebreidere voorzieningen van 
een UC-systeem grote kansen bieden om het bedrijfsresultaat te verbeteren en de kosten 
terug te brengen. Elk voicemailsysteem kan bijvoorbeeld worden uitgebreid met een goed 
geplande en goed geschreven toepassing voor het beheer van inkomende contacten, 
waarbij de identiteit van de beller wordt bepaald en gebruik wordt gemaakt van 
geavanceerde scripts voor spraakherkenning, aanwezigheidsgegevens en chatberichten. 
Elke onderneming wordt aangeraden om de toepassingen en bedrijfswaarde van Unified 
Messaging te beoordelen en de voordelen voor de rentabiliteit van de investering te 
bepalen. Het voicemailsysteem kan beter worden vervangen door een oplossing die extra 
waarde biedt dan door een gelijkwaardige oplossing. 
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 Bedrijfsactiviteiten, beleidsregels en compliance. Bij het kiezen van een UM-oplossing 
spelen de bedrijfsactiviteiten, beleidsregels en compliance voor vrijwel alle organisaties 
een belangrijke rol. Er zijn mogelijkheden voor verbetering van de bedrijfsprestaties, 
bedrijfscontinuïteit en voorzieningen voor noodherstel. Bovendien kunnen ook vele 
aspecten van het systeembeheer aanzienlijk worden verbeterd, zoals eerder is 
aangegeven. Bij beslissingen op het gebied van beleidsregels en compliance wordt vaak 
gekozen voor een oplossing waarbij de veranderingen worden geminimaliseerd, terwijl 
ook op dit gebied aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn, zeker als de huidige trends 
en nieuwe regelgeving in aanmerking worden genomen. 

 Totale kosten van eigendom. Alleen een analyse van de totale kosten van eigendom is 
niet voldoende om de keuze voor een andere UM-oplossing te rechtvaardigen, maar 
de totale kosten van eigendom spelen wel een belangrijke factor bij de besluitvorming. 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de volgende paragraaf. Daarbij blijkt dat 
de totale kosten van eigendom van een UM-oplossing van één leverancier minstens 40% 
lager kunnen zijn dan de kosten van eigendom van een systeem van twee leveranciers of 
van twee systemen. Ook de onderhoudskosten en stabiliteit van de leverancier spelen bij 
de bepaling van de kosten van eigendom een belangrijke rol. 

 Verantwoordelijkheid van de organisatie. Ten slotte wordt de besluitvorming over 
de aanschaf van een UM-oplossing soms bewust of onbewust beïnvloedt door de 
traditionele rollen binnen de organisatie. Er wordt vaak gedacht dat het behoud 
van afzonderlijke systemen voor voicemail en e-mail de huidige rollen en 
verantwoordelijkheden beschermt, terwijl dat vaak niet het geval is. De vele factoren die 
de wijzigingen beïnvloeden zijn eerder genoemd. Zelfs als de scheiding tussen de twee 
systemen behouden blijft, door (1) te kiezen voor een oplossing van twee leveranciers 
(een voicemailsysteem met berichten via e-mail) of (2) te kiezen voor een 
voicemailsysteem met een e-mailclient voor de toegang tot berichten, is het voicemailteam 
volledig afhankelijk van de samenwerking met het e-mailteam. Feedback van managers 
geeft aan dat deze uitdaging het beste kan worden aangegaan door op proactieve wijze 
carrièrewijzigingen door te voeren die met de technologische trends overeenkomen. 

Deze acht factoren, die nauwkeurig moeten worden overwogen, bieden ondernemingen 
richtlijnen voor het kiezen van een optimale oplossing voor Unified Messaging. In de volgende 
paragraaf worden deze factoren in het licht van Unified Messaging als onderdeel van Microsoft 
Exchange Server 2007 besproken. 
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Factoren die de totale kosten van eigendom beïnvloeden en 
voorbeelden 
Bij de vervanging van het voicemailsysteem kan een afname van de totale kosten van eigendom 
een belangrijk voordeel zijn. De onderstaande tabel bevat een vergelijking van de totale kosten 
van eigendom van drie opties voor de vervanging van het voicemailsysteem. Daarbij wordt 
uitgegaan van een onderneming met 5.000 werknemers, een vereiste capaciteit van 100 sessies 
van de spraakserver en systeemredundantie.  

Factor Opmerkingen

Licenties $ 180.000 $ 192.000 $ 87.500
VM per poort; 
UM per gebruiker

Servers $ 60.000 $ 52.800 $ 30.000 Met redundantie
Installatie en 
configuratie

$ 30.000 $ 30.000 $ 15.000 Serverconfiguratie

Migratie 
en cursussen

$ 40.000 $ 52.500 $ 65.000
Accounts, toepassingen 
voor bellers, cursussen

Gebruikersbeheer/
helpdesk

$ 150.000 $ 112.500 $ 75.000 Totaal voor drie jaar

Systeem‐/
serverbeheer

$ 105.000 $ 105.000 $ 52.500 Totaal voor drie jaar

Onderhoud $ 72.000 $ 127.440 $ 79.125 Totaal voor drie jaar

 Totale kosten 
van eigendom 
over drie jaar 

$ 637.000 $ 672.240 $ 404.125

 Totale kosten 
van eigendom per 
gebruiker per jaar 

$ 42,47 $ 44,82 $ 26,94
Bronnen: UniComm Consulting  

en BCR Magazine, feb. 2007  

Voicemail
Met e‐mail‐

client voor UM
(twee leveranciers)

Unified Messaging
Met afzonderlijk
spraaksysteem

(twee leveranciers)

Unified Messaging
Spraakserver
als e‐mailrol

(één leverancier)

 

Op basis van de volgende primaire factoren zijn de totale kosten van eigendom voor de  
UM-oplossing van één leverancier7 zo’n 40% lager dan de totale kosten van eigendom voor 
de andere opties: 

 Licenties: Bij het model met één leverancier wordt voicemail als e-mailvoorziening 
beschouwd en niet als afzonderlijk systeem. De Enterprise CAL voor Microsoft Exchange 
wordt weergegeven, minus korting. 

 Servers: Er wordt aangenomen dat bij de oplossing van één leverancier twee  
(2) spraakservers met elk 100 poorten worden gebruikt, tegenover vier (4) spraakservers 
met 64 poorten of minder per server bij de andere twee typen vanwege de extra 
belastingsopties en/of functies voor het opslaan van spraakberichten op deze servers.  

                                                 
7 Zie ook BCR Magazine, feb. 2007: www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf 

http://www.parkerbiz.com/files/BCR_VM_Article_Feb_2007.pdf
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 Beheer: Bij het gebruik van de e-mailclient is een FTE voor accountbeheer/helpdesk en 
een FTE van 50% voor de serverbeheerder vereist voor het beheer van de vier (4) servers. 
Voor het gecombineerde berichtenarchief van twee leveranciers is een FTE van 75% voor 
beheer/helpdesk vereist, vanwege de afzonderlijke servers en werkbelasting bij integratie, 
en een FTE van 50% voor de serverbeheerder. Voor het systeem van één leverancier is een 
FTE van 50% voor beheer/helpdesk vereist en een FTE van 25% voor de serverbeheerder, 
vanwege de extra rollen van de e-mailserver. 

 Onderhoud: Hierbij is uitgegaan van de gebruikelijke standaardtarieven voor elk type 
oplossing. Voor de complexe oplossingen van twee leveranciers geldt een hoger 
onderhoudstarief.  

De prijs van $ 26,94 per gebruiker per jaar voor de uitgebreide UM-oplossing van één leverancier 
is beduidend lager dan die van de andere twee opties. Dit komt overeen met een gemiddelde 
besparing van $ 250.000 op de totale kosten van eigendom ten opzichte van de twee alternatieve 
oplossingen. Dankzij deze kostenbesparing van 40% is de rentabiliteit van de investering bij de 
UM-oplossing van één leverancier ongeveer twee keer zo hoog, vanwege de kleinere investering. 
Voor kleinere configuraties van de UM-oplossing van één leverancier (~500 gebruikers) zijn de 
totale kosten van eigendom per jaar hoger (~$ 74 per gebruiker per jaar), maar bedraagt het 
voordeel ten opzichte van de andere opties nog altijd 20 tot 30%. 

Unified Messaging en Exchange Server 2007  

Unified Messaging-voorziening van Exchange Server 2007  
als UM-oplossing 
De Microsoft Unified Messaging-voorziening van Exchange Server 2007 (Microsoft UM), die 
in december 2006 werd aangekondigd en in januari 2007 werd uitgebracht, is het beste product 
voor vele segmenten van de markt voor spraak- en UM-oplossingen. Dankzij het elegante 
productontwerp is uitsluitend de implementatie vereist van de spraakserverrol die in 
Exchange Server 2007 is opgenomen. Het Microsoft UM-systeem kan met een of meerdere 
bedrijfstelefooncentrales (PBX) worden verbonden via SIP-gateways van leveranciers als 
Dialogic, Quintum en AudioCodes. Via deze gateways kan verbinding worden gemaakt met 
allerlei typen bedrijfstelefooncentrales, variërend van oudere TDM-switches tot de nieuwste  
IP-centrales, waardoor een flexibele implementatie wordt gegarandeerd. 

Ook aan de gebruikersinterface is veel aandacht besteed. Zowel TouchTone®-interfaces als 
interfaces voor spraakherkenning kunnen worden gebruikt voor het beantwoorden van 
oproepen, diensten voor bellers en toepassingen voor spraakberichten. Gebruikers ontvangen 
en verwerken hun berichten natuurlijk in Microsoft Outlook, in Outlook Web Access of op een 
van de mobiele apparaten waarop e-mailberichten kunnen worden ontvangen via Exchange. 
Bij Microsoft UM worden de toepassingen voor het aannemen van telefoongesprekken en voor 
diensten aan bellers benadrukt. Hieruit blijkt dat goed is ingespeeld op de werkelijke vereisten 
van klanten en op de evolutie van het voicemailgebruik. 
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Het bijzonderste onderdeel van de gebruikersinterface is de stemgestuurde integratie met 
Microsoft Outlook, waaruit blijkt dat Microsoft het concept “Anywhere access” uiterst serieus 
neemt. Gebruikers kunnen eenvoudig bij Microsoft UM inbellen om toegang te krijgen tot hun 
e-mailberichten, contactpersonen, algemene adreslijst, agenda en taken. Eén indrukwekkende 
voorziening is de mogelijkheid om de deelnemers aan een vergadering te laten weten dat de 
gebruiker later komt, wat een hoop frustratie en onnodige telefoontjes bespaart.  

In de onderstaande tabel wordt Microsoft UM afgezet tegen de acht criteria voor de besluitvorming 
over de aanschaf van een Unified Messaging-systeem die in de vorige paragraaf zijn gedefinieerd.  

Criterium Evaluatie en [beoordeling] 
(5=maximaal) 

Opmerkingen 

Gebruikersinterface [4] Microsoft UM biedt de beste 
interface met stem- en TouchTone®-
besturing voor integratie met de 
dagelijkse werkzaamheden van de 
gebruiker, met name met Microsoft 
Outlook-contactpersonen, de algemene 
adreslijst, agenda en taken.  

Hoewel sommige voorzieningen voor 
spraakberichten niet beschikbaar zijn, 
komen de voorzieningen met de 
huidige marktvereisten overeen. 
Enkele geavanceerde voorzieningen, 
bijvoorbeeld de functie voor het volgen 
van de gebruiker, worden geleverd door 
Microsoft Office Communications 
Server (OCS) 2007. 

De spraakinterface met 
berichten en Outlook is 
uitstekend. Momenteel haalt 
geen enkele leverancier een 
score hoger dan [4] in deze 
categorie. 

Eén leverancier [4] Microsoft UM biedt veruit de beste 
opties voor Unified Messaging in 
combinatie met Exchange. Behalve 
in combinatie met OCS zijn voor 
een Microsoft UM-installatie echter 
evengoed de VAR’s, opties voor 
integratie met bedrijfstelefooncentrales 
(PBX) en enkele producten van andere 
leveranciers voor gateways en 
aanduiding van wachtende berichten 
vereist.  

Voor sommige op  
SIP gebaseerde  
IP-bedrijfstelefooncentrales 
(PBX) zijn geen gateways 
vereist.  

Opmerking: Geen enkele 
andere leverancier haalt deze 
score; geen enkele andere 
optie op basis van één 
leverancier is gebaseerd 
op Exchange 2007. 
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Criterium Evaluatie en [beoordeling] 
(5=maximaal) 

Opmerkingen 

Migratieopties [3] De integratie van Microsoft UM met 
de gateway voor 
bedrijfstelefooncentrales (PBX) is 
uiterst flexibel. De gebruikersinterface 
van Microsoft UM is echter alleen 
vergelijkbaar met die van het 
voicemailtype Octel Aria, waardoor 
in de meeste gevallen extra cursussen 
voor eindgebruikers zijn vereist. 
De integratie met voicemailnetwerken 
(indien vereist) is complex en kent 
enkele beperkingen. Microsoft UM kan 
niet worden gecombineerd met andere 
e-mailsystemen (bijvoorbeeld 
Domino). 

Zoals is aangegeven in het 
gedeelte over migratieopties, 
worden bij een investering 
in nieuwe oplossingen 
ook cursussen voor 
eindgebruikers aanbevolen. 

Architectuur 
en stappenplan 

[5] Microsoft UM is de juiste 
architectuur voor Unified Messaging. 
De op SIP gebaseerde architectuur is 
afgestemd op de evolutie van systemen 
voor IP-telefonie. Het stappenplan 
wordt door een sterke leverancier 
ondersteund. 

 

Nieuwe oplossingen, 
toepassingen en 
rentabiliteit van 
de investering 

[5] Microsoft UM biedt een optimale 
flexibiliteit voor de aanpassing aan 
nieuwe bedrijfsoplossingen. API’s en 
de combinatie met OCS 2007 bieden 
krachtige mogelijkheden. De grote 
VAR-community voor Exchange en 
de groeiende VAR-community voor 
Microsoft UM zorgen voor continue 
verbeteringen. De rentabiliteit van de 
investering is optimaal en gebaseerd 
op een grote waardetoevoeging en 
lage totale kosten van eigendom. 

Vreemd genoeg stellen 
weinig leveranciers van 
voicemailsystemen of andere 
UM-leveranciers API’s of 
toolkits voor ontwikkeling 
beschikbaar. 
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Criterium Evaluatie en [beoordeling] 
(5=maximaal) 

Opmerkingen 

Bedrijfsactiviteiten, 
beleidsregels en 
compliance 

[5] Dankzij de volledige integratie 
met Exchange 2007 is dit de ideale 
omgeving voor een efficiënte 
bedrijfsvoering, consistente naleving 
van de beleidsregels en compliance. 

 

Totale kosten van 
eigendom 

[5] De elegante architectuur, 
ondersteuning door één leverancier 
en automatische configuratie leiden tot 
de laagste totale kosten van eigendom 
in de UM-categorie.  

Zie de paragraaf over de 
totale kosten van eigendom 
hierboven.  

Verantwoordelijkheid 
van de organisatie  

[4] Hoewel dit voor elke leverancier 
een uitdaging is, maakt Microsoft UM 
deel uit van de Exchange-software, 
dat organisaties de helderste en 
duidelijkste keuze biedt.  

Opmerking: Geen enkele 
andere leverancier haalt 
deze score, omdat alle andere 
leveranciers organisaties 
veel minder duidelijke keuzen 
bieden. 

 

De gemiddelde score van 4,38 is een van de hoogste scores in de UM-markt in 2009. 
De Microsoft UM-voorziening van Exchange Server 2007 is duidelijk een aantrekkelijke optie 
voor ondernemingen die hun systemen voor spraakberichten of UM-systemen willen upgraden 
of vervangen.  

Bewijs van klanten 
Bij de evaluatie van de Microsoft UM-voorziening van Exchange Server 2007 moet ook worden 
gekeken naar de bedrijfswaarde van deze oplossing voor andere ondernemingen. Microsoft UM 
is goed ontvangen, zoals wordt aangetoond door een aantal casestudy’s. Zie: 
http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/default.mspx. 

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/casestudies/default.mspx
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Enkele voorbeelden:  

 Lifetime Products: Dit productiebedrijf, met 1.700 werknemers en vestigingen in 
de Verenigde Staten en China, wist de productiviteit significant te vergroten door de 
toegang tot berichten te versnellen en door overal toegang tot berichten te bieden via pc’s 
of mobiele apparatuur. Lifetime Products kon bovendien onderhoudskosten besparen 
door het oude voicemailsysteem buiten gebruik te stellen, waarbij de kosten voor  
IT-beheer met $ 16 per werknemer per jaar werden teruggebracht. Door de faxapparatuur 
weg te doen en faxen rechtstreeks in de UM-postvakken van gebruikers te bezorgen kon 
bovendien $ 600.000 worden bespaard. 

 City of Bellevue: Het Nortel PBX-systeem van deze Amerikaanse gemeenschap met 
1.400 gebruikers werd geüpgraded naar de nieuwe oplossing van Innovative 
Communications Alliance, een samenwerkingsverband tussen Nortel en Microsoft, die 
onder andere de UM-voorziening van Exchange 2007 omvat. Met deze efficiënte nieuwe 
oplossing werd het systeem- en netwerkbeheer gestroomlijnd en werden de beheerkosten 
teruggebracht. De productiviteit van de gebruikers is dankzij de “Anywhere access”-
voorzieningen van Unified Messaging toegenomen. Bovendien worden beheerde mappen 
gebruikt voor het archiveren van spraakberichten die in het belang van de gemeenschap 
moeten worden bewaard. 

 Eastern Health: Deze Australische gezondheidszorginstelling met 7.000 werknemers 
heeft de efficiëntie van het personeel sterk weten te verbeteren. De instelling heeft vele 
locaties, waardoor de werknemers optimaal profiteren van de “Anywhere access”-
voorzieningen van Microsoft UM, en dankzij de functies voor aanwezigheidsgegevens 
die in Microsoft Outlook zijn geïntegreerd is de reactiesnelheid van de werknemers sterk 
vergroot. De enkelvoudige geïntegreerde omgeving voor beheer en onderhoud heeft 
bovendien tot een kostenreductie geleid.  

Conclusie 
De markt voor spraakberichten is sterk gewijzigd sinds de jaren ’90, toen de meeste producten 
en architecturen voor spraakberichten en Unified Messaging werden ontwikkeld. Vanwege 
de krachtige functies van e-mail, aanwezigheidsgegevens, chatberichten, websites, mobiele 
apparatuur en systemen voor spraakherkenning worden zelfstandige systemen voor 
spraakberichten steeds minder gebruikt. 

Een Unified Messaging-systeem met een gecombineerd berichtenarchief, waarbij berichten 
in het e-mailsysteem worden opgeslagen, wordt zo langzamerhand beschouwd als de beste 
nieuwe oplossing voor de resterende behoefte aan oplossingen voor het aannemen van 
telefoongesprekken, diensten voor bellers en voicemailmeldingen. Het enkelvoudige 
berichtenarchief ondersteunt de toegang vanaf en melding op pc’s en mobiele e-mailoplossingen 
en de totale kosten van eigendom worden verlaagd omdat slechts één systeem wordt gebruikt.  



De onweerlegbare argumenten voor Unified Messaging 19 

                     

 
© UniComm Consulting LLC

De Microsoft UM-voorziening van Exchange Server 2007 is de beste UM-oplossing voor 
ondernemingen die:  

 Microsoft Exchange als berichtenplatform gebruiken of willen gaan gebruiken; 
 de gunstige rentabiliteit van de investering in toepassingen voor productiviteit, 

werkstroombeheer of samenwerking erkennen;  
 hun gebruikers meer waarde en functionaliteit willen bieden; 
 bereid zijn om te investeren in de vereiste gebruikerscursussen en migratieprojecten. 

Ondernemingen met deze vier eigenschappen moeten zeker overwegen om de Microsoft  
UM-voorzieningen van Exchange Server 2007 te implementeren. Dit kan gelijktijdig met of vlak 
na de overstap op Exchange Server 2007 gebeuren. 

Voor meer informatie over de Microsoft UM-voorziening van Exchange Server 2007 gaat u naar: 
http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/unifiedmessaging/default.mspx  

http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/unifiedmessaging/default.mspx
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