
Werken op 
afstand 
met Microsoft Teams®  

Als marktleider op het gebied van interoperabiliteit in unified communications biedt Spectralink de 
eerste DECT-oplossing die direct kan worden geïntegreerd met Microsoft Teams Phone. Met onze DECT-
systemen kunnen essentiële medewerkers zonder vaste werkplek naadloos bellen, samenwerken en 
communiceren. Stevig, schaalbaar en veilig. 

spectralink.com

Spectralink biedt een kosteneffectieve, uiterst veilige en betrouwbare DECT-

oplossing in de vorm van de eerste directe en uitgebreide integratie met de 

SIP-gateway in Microsoft Teams. Dankzij de flexibele en schaalbare modulaire 

infrastructuur van ons DECT-portfolio kan uw organisatie de dekking, het 

spraakverkeer en het aantal gebruikers moeiteloos uitbreiden. De IP-DECT-

servers (beschikbaar als cloud- en on-premise-oplossing), het AMIE®-platform 

voor DECT-beheer in de cloud en hoogwaardige DECT met enkele en meerdere 

cellen voorzien in de behoeften van grote en kleine organisaties en zijn ideaal 

voor toepassingen in de gezondheidszorg, in fabrieken en magazijnen, voor 

beveiligingstoepassingen en in de retail. De DECT-handsets van Spectralink 

bieden bovendien open ondersteuning voor toepassingen van derden zodat 

tijdige communicatie, geoptimaliseerde processen en de veiligheid van 

medewerkers zonder eigen werkplek zijn gewaarborgd.

Grote organisaties leunen zwaar op essentiële medewerkers zonder vaste 

werkplek. Spectralink DECT biedt naadloze integratie met Microsoft Teams 

zodat medewerkers zonder vaste werkplek toegang hebben tot dezelfde tools 

als medewerkers op kantoor en thuiswerkers. Onze oplossingen verenigen 

veilig spraak, gegevens en personen, waardoor meer samenwerking mogelijk 

is. Ook garanderen ze meer interactie onder het personeel en bieden ze 

medewerkers flexibelere mogelijkheden om te werken, doordat denkbeeldige 

muren tussen teams worden afgebroken en iedereen toegang heeft tot 

hetzelfde veilige systeem – waar men ook werkt. 

DECT as a Service wordt ondersteund door middel van een infrastructuur 

die in de cloud wordt beheerd en ongekende schaalmogelijkheden biedt, 

inclusief VIP DECT Server One en AMIE. Spectralink DECT kan worden gehost 

in datacentra van aanbieders van clouddiensten en worden aangeboden 

als service aan abonnees, zodat medewerkers op kantoor en thuis over 

telefonieoplossingen beschikken en medewerkers zonder vaste werkplek 

worden ondersteund in hun werk op een specifieke locatie.

Hoge gesprekskwaliteit 

Bellen wordt ondersteund via Microsoft Teams Phone en Spectralink DECT- 

handsets – of er nu gebruik wordt gemaakt van de Microsoft Teams-bureau-

bladapp, -webclient of -app, mobiele telefoons, vaste lijnen of andere 

mogelijkheden. 

Voordelen van 
de integratie van 
Spectralink DECT met 
Microsoft Teams Phone

• Medewerkers zonder vaste werkplek 
kunnen de diensten van Microsoft 
Teams gebruiken op DECT-handsets, 
waardoor integratie met berichten-, 
meldingen- en alarmplatformen voor 
de veiligheid van medewerkers blijft 
behouden;

• Lagere kosten doordat klanten oude 
PBX DECT-systemen niet meer nodig 
hebben en medewerkers zonder vaste 
werkplek worden ondersteund met een 
DECT-oplossing die is geïntegreerd met 
Microsoft Teams;

• Consistent en continu een hoge 
gesprekskwaliteit binnen alle zakelijke 
omgevingen.



Over Spectralink
Als bekroonde partner op het gebied van mobiele technologie verandert Spectralink 
al meer dan 30 jaar de manier waarop onze klanten werken en communiceren. Wij zijn 
voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele medewerkers 
en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Met onze toonaangevende 
mobiele oplossingen zijn we altijd in de buurt voor onze klanten, waar ze zich ook 
bevinden. Onze medewerkers, onze inzet voor innovatie en onze passie vormen de 
basis voor ons succes. ©2022 Spectralink Corporation (04/22)
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Kijk voor meer informatie over onze integraties met Microsoft op Spectralink.com/microsoft.

Met de Spectralink DECT-handsets kan intuïtief en op een betrouwbare manier worden gecommuniceerd, waardoor meer 

gesprekken worden aangenomen, medewerkers overal bereikbaar zijn, de tevredenheid over het werk toeneemt en klanten of 

patiënten een betere ervaring hebben. We maken het uw medewerkers gemakkelijk om verbonden te blijven met de allerbeste 

spraakkwaliteit wanneer communicatie ertoe doet. 

Maak eenvoudig de digitale transformatie naar UCaaS

Dankzij de integratie van Spectralink DECT met Microsoft Teams Phone kunnen klanten moeiteloos overstappen van oude PBX-/

DECT-telefoonsystemen en lokale telefoons naar een gecentraliseerde UCaaS-oplossing in de cloud. Spectralink en Microsoft 

Teams veranderen de teamsamenwerking en bieden medewerkers zonder vaste werkplek stevige en betrouwbare DECT-

handsets voor toonaangevende communicatieoplossingen die ze overal kunnen gebruiken.  

Veiligheid voor medewerkers zonder vaste werkplek 

Gesprekken met een Microsoft Teams Telefoon worden beveiligd door middel van encryptie volgens de branchenormen. De 

DECT-systemen van Spectralink zijn bovendien gecertificeerd overeenkomstig de strengste beveiligingsnormen in de branche. 

Spectralink ondersteunt de integratie van externe alarmen, waarschuwingen, berichten en oproepen, inclusief realtime 

meldingen en functies voor alleenwerkers, om de veiligheid van medewerkers zonder vaste werkplek op locatie te verbeteren.  

Op zoek naar mobiele unified communications en beter presterende mobiele teams? Kies voor Spectralink. Neem 

vandaag nog contact op met uw Spectralink-vertegenwoordiger om te leren hoe u uw medewerkers zonder vaste 

werkplek in hun kracht kunt zetten met Microsoft Teams op Spectralink DECT. 

Ondersteunde 
hardware

• Spectralink IP-DECT 200,
IP-DECT 400, IP-DECT 6500
en VIP DECT Server One

• Spectralink IP-DECT-
basisstation

• Handsets uit de Spectralink
DECT 72-, 75-, 76- en
77-series

https://www.spectralink.com/microsoft
https://www.spectralink.com/microsoft

