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1 LoketTelefonie365: MS Teams en VoIP geïntegreerd 

 

 
 
Microsoft heeft Teams ontwikkeld om personen slim met elkaar te laten samenwerken. Je legt 
contact met elkaar via een emailadres, bijv. ik@mijnteams.nl. In deze opzet ontbreekt er één 
belangrijke communicatietak waarvoor in het jaar 1876 door Alexander Graham Bell een patent is 
aangevraagd: communicatie met een gewone telefoon, of in deze tijd van mobiliteit de GSM. 
 
Wij lossen dit op met LoketTelefonie365, de integratie van Microsoft Teams met PrivateCloudVoIP 
van LoketTelefonie. Naar een gewoon telefoonnummer bellen vanuit de Teams app. En op je vaste 
telefoonnummer gebeld worden in de Teams app. Hierdoor kun je nog beter samenwerken. 
 
Alle Teams functionaliteiten blijven beschikbaar: 

✓ Makkelijk op verschillende plaatsen communiceren door bellen, chatten en videobellen. 
✓ Scherm en bestanden delen. 
✓ Status informatie. 
✓ En nu ook bellen en gebeld worden via de landelijke telefoonnetwerken. Overal en naar 

elke telefoon je VoIP-aansluiting beschikbaar. 
✓ De gebruiker kan worden opgenomen in de flexibele gespreksrouteringen van 

PrivateCloudVoIP. 
✓ Gebruiker heeft zelf controle over haar/zijn bereikbaarheid met de ‘presence’ 

functionaliteit van Teams en bijvoorbeeld koppeling naar afspraken in de agenda, maar ook 
via een dag/tijdschema van openingstijden van de school. Eenvoudig vakantie, of andere 
afwezigheid instellen 

✓ Gebruiker kiest: Bellen met identiteit van de school in de nummerherkenning, of 
persoonlijke identiteit 

✓ De Teams app krijgt een nummer uit het interne nummerplan van de school. Hier op ben je 
bereikbaar voor collega’s in de school, kunnen we het nummer toevoegen aan belgroepen, 
integreren in gespreksrouteringen etc. 

✓ De Teams app krijgt een nationaal nummer. Hierop ben je bereikbaar voor externe relaties. 
Het vaste nummer van de school, of het nummer van de Teams app wordt mee gestuurd in 
de nummerherkenning, als de gebruiker naar buiten belt. 

✓ Een medewerker even niet beschikbaar, een receptie of collega kan achtervang zijn. 
✓ Gebruiker kiest zelf voor persoonlijke voicemail en voicemail naar email. 
✓ Met de Teams app ben je meer flexibel, want overal waar toegang is tot een datanetwerk 

(Wifi, 4G) ben je bereikbaar en kun je bellen. Onderlinge bereikbaarheid als of je bij elkaar 
op dezelfde locatie bent. 
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Merk op dat: 
✓ Voor de gebruikers is een licentie op PrivateCloudVoIP vereist. Alleen voor gebruikers met 

VoIP-geïntegreerd in de Teams app is een Microsoft licentie met telefoniefunctionaliteit 
vereist. 

✓ U bestelt de Microsoft licenties bij uw vertrouwde leverancier voor Office365 producten. 
✓ Alle belkosten komen op bestaande facturen. Intern oneCentral verkeer blijft gratis. Intern 

Office365 verkeer blijft gratis. 
✓ Je hoeft dus geen vergoeding mobiele belkosten te geven bij privé gebruik van de mobiele 

telefoon. 
✓ Er zijn VoIP telefoons waarin  Microsoft Teams is geïntegreerd. 
✓ Geen ingewikkelde technische implementatie op de locatie van de instelling. 
✓ Centraal beheer vanuit de Microsoft omgeving en niet via een apart platform dat apps van 

een provider beheert. 
✓ Geen gedoe met een softphone app op een smartphone. Je hoeft geen nieuwe app te leren 

kennen zoals bij MyVoice van Mitel, of 3CX. Alles vanuit de vertrouwde Teams app. 
✓ De VoIP-server van PrivateCloudVoIP is ontwikkeld met alle functionaliteiten van een 

traditionele telefooncentrale. Dit is herkenbaar voor gebruikers en zorgt ook voor extra 
functionaliteiten: 

➢ Dynamische wachtrijen en overloopfunctionaliteit. 
➢ Tijdafhankelijk routeren naar meerdere belgroepen 
➢ Contactcenter functies (wallboard e.d.). 

 
Een dienst van de groot zakelijke markt. Nu voor onderwijs en mkb. 

 
LoketTelefonie maakt het mogelijk! 

 


