
Door integratie met toonaangevende UC-platforms en een ecosysteem van leveranciers van 

mobiele toepassingen van wereldklasse zorgen we ervoor dat mobiliteit en interoperabiliteit 

optimaal werken.

Volledige mobiliteit en volledige interoperabiliteit – het antwoord is JA met Spectralink

We hebben een van de meest uitgebreide partnerecosystemen in de branche van zakelijke mobiliteit gecreëerd, bestaande uit 

toonaangevende applicatieleveranciers, call-controlfabrikanten, systeemintegrators en UC-platforms, om onze gebruikers de best 

mogelijke oplossingen te kunnen bieden. Bij Spectralink weten we dat voor het bereiken van de beste en meest succesvolle resultaten 

voor klanten een gezamenlijke partnerschapsbenadering nodig is die verder gaat dan onze organisatie alleen.

Samenwerken om resultaten voor iedereen te verbeteren

Spectralink Technology Alliance Partners (TAP) worden geselecteerd vanwege hun marktleiderschap, strategische overeenkomsten en 

interoperabiliteit van oplossingen. Wij werken samen met deze partners om best-in-class mobiele oplossingen voor zakelijk gebruik te 

ontwikkelen die werknemers op nieuwe manieren in staat stellen om een meer responsieve en gepersonaliseerde klantenzorg te bieden 

en de efficiëntie en productiviteit te verhogen.

Integratie oproepbeheer

Spectralink werkt nauw samen met call server integrators over de hele wereld om de beste zakelijke mobiliteitsoplossingen te leveren 

die direct kunnen worden geïntegreerd met de huidige en toekomstige communicatie-infrastructuuromgeving van de klant. Deze directe 

integratie vereenvoudigt de implementatie en het beheer, verlaagt de hardware- en ondersteuningskosten, en versnelt de ROI voor 

grote organisaties.
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Interoperabiliteit brengt belangrijke voordelen samen:

• Verhoogde ROI 
Bewezen interoperabiliteit verlaagt de beheerkosten en de downtime en helpt klanten hun efficiëntie en productiviteit te verhogen.

• Gestroomlijnd beheer 

Dankzij ons programma kunnen de IT-afdelingen van klanten hun hele oplossing centraal beheren, wijzigen en controleren.

• Oplossing op maat 

Klanten kunnen toonaangevende, speciaal ontwikkelde draadloze oplossingen combineren om te voldoen aan de individuele 

behoeften van elke werknemer, of dat nu in een kantooromgeving is, in een magazijn, in een zorginstelling of op de productievloer.

Partners in netwerkinfrastructuren

De netwerkinfrastructuurpartners van Spectralink zijn een elitenetwerk van toonaangevende Wi-Fi-fabrikanten die net als wij ernaar 

streven om uitzonderlijke WLAN-implementaties voor ondernemingen te leveren die een uitstekende spraakkwaliteit, naadloze hand-off 

op access points, efficiënt beheer van bandbreedte en robuuste netwerkbeveiliging bieden.

Partners in netwerkinfrastructuren leveren duidelijke klantvoordelen

• Flexibel 
De bewezen compatibiliteit van Spectralink-toestellen met toonaangevende zakelijke Wi-Fi-access points betekent dat klanten een 

grotere keuze hebben uit topproducten die voldoen aan hun eisen op het gebied van netwerkcommunicatie.

• Vertrouwen 

Met onze strenge prestatie-eisen en grondige tests winnen wij het vertrouwen van onze klanten bij het implementeren van zelfs de 

meest complexe draadloze communicatieoplossingen via Wi-Fi-netwerken.

• Samenwerking 

Wij testen en valideren de beste WLAN-producten met onze oplossingen in het lab en bieden gezamenlijke probleemoplossing met 

onze certificatiepartners om het risico voor de klant vanaf het begin te verminderen.

Unified Communications Platforms

Wij maken het gemakkelijk om te communiceren bij teamoverschrijdende samenwerking met meerdere apparaattypen. Zo kunt u 

informatie in beweging houden op het platform dat uw organisatie al gebruikt, dankzij onze erkende interoperabiliteit met de meeste 

UC-leveranciers, waaronder Microsoft, Cisco, RingCentral en Zoom. 

Met mobiele Unified Communications-apparaten van Spectralink kunt u:

• Uw mensen samenbrengen

• Spraak- en datasystemen met elkaar verbinden via uw UC-netwerk

• Voortbouwen op uw bestaande infrastructuur, in de cloud, on-premise of hybride

• Een langdurig rendement op uw investering realiseren

We hebben marktleidende integraties met alle belangrijke UC-platforms, zowel on-premise als cloud-gebaseerd, wat vrijwel naadloze 

transities mogelijk maakt en waarbij gebruikers tijdens de migratie gewoon kunnen blijven werken. Hierdoor kunnen klanten comfortabel 

en met vertrouwen beginnen aan een complete migratie – of de laatste kloof dichten tussen gebruikers op afstand en volledig 

cloudgebruik.
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Over Spectralink

Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al meer 
dan 30 jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren. 
Door onze toewijding om buitengewone prestaties neer te zetten, zetten we mobiele 
medewerkers in hun kracht en stellen we onze klanten en partners in staat om verder te 
kijken en mogelijkheden te onderzoeken. Onze mobiele oplossingen zijn van hoge kwaliteit 
en de beste in hun soort, waardoor we onze klanten altijd kunnen steunen –waar ze ook 
werken en hoe ze ons ook nodig hebben. Onze medewerkers, onze inzet voor innovatie en 
onze passie vormen de basis voor ons succes. ©2022 Spectralink Corporation (08/22)

Partners met mobiele applicaties

Toegang tot ons ecosysteem van applicatiepartners van wereldklasse biedt waarde die verder reikt dan alleen spraak en breidt de 

mogelijkheden van onze geavanceerde apparaten voor zakelijke mobiliteit uit. Via deze partnerschappen leveren wij sectorgerichte 

oplossingen waarmee mobiel personeel de zorg voor klanten en patiënten kan verbeteren, de efficiëntie van de workflow kan bevorderen 

en de productiviteit kan verhogen. Kortom, dankzij onze toonaangevende interoperabiliteit zorgen we ervoor dat mobiliteit werkt.

Met Spectralink krijgt u werkelijke end-to-end-mobiliteit

With Spectralink, you gain true end-to-end mobility
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