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stap na ar voip eist gedegen beleid

Impact IP-telefonie
niet te onderschatten
De keuze voor VoIP is momenteel sterk afhankelijk van het krachtenveld waar
de telecomverantwoordelijken zich in bevinden. Een logische daaruit voortvloeiende vraag is: is VoIP wel een keuze of is het een logische stap op basis van
techniek ter ondersteuning van bedrijfsprocessen en organisatie?
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Telecombeleid
Hoe we het ook wenden of keren, elke
organisatie krijgt te maken met VoIP of
IP-telefonie. Beschouwen we dit als een
gegeven dan is het een kwestie van onderzoeken wat het voor de organisatie
betekent. Wanneer zouden we de stap
kunnen maken? Zijn de consequenties
voor het telecomgebruik en voor de
telecommanager nauwkeurig in beeld
gebracht? En nemen we tijdig de maatregelen in de organisatie om deze stap
te maken?
Het maken van telecombeleid in de organisatie helpt hierbij. Naarmate de convergentie van spraak en data steeds verdergaat, zijn de impact en afhankelijkheden ervan belangrijker. De stap naar
VoIP of IP-telefonie heeft zo’n duidelijke
impact dat beleidsmatig handelen essentieel is. Het is om die reden noodzakelijk
om rekening te houden met de huidige telecomomgeving, de benodigde
functionaliteit op korte termijn en de
mogelijkheden in de toekomst. De telecomomgeving is daarbij ook de relatie
met amdere (telecom)systemen evenals
vervanging en uitbreiding van. Hiervoor
is overzicht en inzicht nodig van zowel
bedrijfsprocessen, organisatie als technologie. Telecombeleid verenigt deze
elementen.
Zoals al eerder aangegeven is VoIP of
IP-telefonie in meer of minder mate
interessant voor elke organisatie. Het
moment waarop is hierin een belangrijk
element en moet zoals elke beslissing
onderbouwd zijn met steekhoudende
argumenten. Dit kan alleen door het in
perspectief te plaatsen en in relatie met
de eisen en wensen van de organisatie
functioneel te benaderen. Meegaan in
de hype, marketing van leveranciers of
politieke redenen zouden de redenen
niet mogen zijn, want dan gaat het om
een emotionele onderbouwing en niet

meer om de feitelijke afstemming van
bedrijfsproces en functionaliteit. Wat
zijn dan wel valide redenen om voor
VoIP of IP-telefonie te kiezen? De meest
gehoorde redenen om voor VoIP of IP-telefonie te kiezen, zijn:
• Eén of meerdere bijkantoren hebben
een dataverbinding met de hoofdlocatie.
• Nieuwbouw of de aanleg van een
nieuw datanetwerk.
• Thuiswerkers.
• Verschillende vestigingen onderhouden onderling relatief veel telefoonverkeer.
• Computer Telefoon Integratie (CTI).
• Veel toestelverhuizingen.
• Multi-Channel contact center.
• Eén communicatie-infrastructuur.
• Combinatie van werkplekaansluitingen.
Deze wensen en eisen die uit de organisatie voortvloeien, leiden uiteindelijk
tot besparingen en meer flexibiliteit in
de organisatie. Het spreekt voor zich dat
deze wensen en eisen als overweging in
het telecombeleid worden meegenomen.

VoIP of IP-telefonie is in meer of
minder mate interessant voor elke
organisatie.
Daarnaast spelen bij het maken van beleid de volgende aspecten een rol:
• Eisen en wensen van gebruikers.
• Logistieke communicatiestromen in
het bedrijfsproces.
• Informatiebehoefte bij afhandeling
van de communicatie.
• Toekomstvisie en eventuele missie van
het bedrijf.
• Huidige telecomsituatie.
Belangrijk om mee te nemen in de afweging VoIP of niet is de impact op andere
(telecom-)systemen en de toekomstvastheid ervan, vooral omdat telecomsystemen steeds meer zullen integreren.
De uitontwikkelde koppelingen op de
PABX, zoals voor paging, zullen functioneel worden vervangens. Telecomsystemen moeten worden beheerd en hoe
dat gebeurt is afhankelijk van de technologie en infrastructuur. De impact op
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andere telecomsystemen heeft daarom
een niet te onderschatten invloed op de
beslissing voor of tegen VoIP. Reden te
meer om eerst telecombeleid vast te stellen en hier vanuit te bepalen of VoIP een
juiste keuze is.


Conclusies
Dat VoIP en IP-telefonie de toekomst
hebben, is duidelijk. Voor de meeste
organisaties is dan ook de vraag: waar
moet ik allemaal rekening mee houden
en wanneer start ik ermee? Deze vraag
is te beantwoorden door systematisch
de veranderingen in techniek, organisatie en bedrijfsbeleid in kaart te
brengen en vervolgens af te wegen en
vast te leggen in telecombeleid. De argumentatie voor de overstap naar VoIP
en IP-telefonie is dan voor de gehele
organisatie duidelijk. Vervolgens zijn
de stappen te plannen naar de invoering van deze technologie.
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