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HIGH SECURE
INTELLIGENT CLOUDTELEFONIE
Optimale communicatie met 8 efficiënte modules

Ik verbind klanten
optimaal door

Ik weet wie aanwezig
en beschikbaar is

Ik ben voortdurend
in control

Direct de juiste locatie via
postcode-ingave

Eenvoudig bellen en
doorverbinden via de PC

Live uw bereikbaarheid
volgen en bijsturen

Frontdesk

Frontdesk

Frontdesk

Ik ben ook onderweg
bereikbaar

Ik ben flexibel
bereikbaar

Ik ben altijd
bereikbaar

Integratie van mobiele
telefonie in uw platform

Zelfgekozen omleiding
naar andere locaties

Automatische omleiding
bij calamiteiten

Frontdesk

Beheer

Ik heb volledig
inzicht

Ik wil kwaliteit en
tevredenheid meten

Managementrapportage
& dashboard

Veilig gesprekken opnemen
en analyseren

Management

Management

Beheer

• Betrouwbaar, veilig en compleet
• Volledig in Nederland beheerd
• 3-voudig geografisch gescheiden
platform
• Voldoet aan ISO 27001 voor
informatiebeveliging
• Organisatorisch schaalbaar
• Kostenefficiënt

Alle voordelen van cloudtelefonie én
de veiligheid van een gesloten netwerk
Een uitstekende bereikbaarheid van uw organisatie is niet
alleen van onschatbare waarde voor de relatie met uw
klanten, maar een veilige en intelligente telefonieoplossing
kan uw rendement aanzienlijk vergroten. Met Vcloud van Vtel
combineert u daarbij de voordelen van internettelefonie met
de betrouwbaarheid en veiligheid van een gesloten netwerk.

Met Vcloud high secure cloudtelefonie van Vtel heeft u het
beste van twee werelden. Wij beheren het Vcloud telefonieplatform 24/7 in een private cloudomgeving. Dit biedt
u een maximale veiligheid, bereikbaarheid en flexibiliteit,
zonder hoge investeringen en met beheersbare operationele
kosten.

Extreem hoge betrouwbaarheid
U kunt rekenen op een extreem hoge beschikbaarheid,
doordat wij al uw belverkeer via drie geografisch gescheiden serverlocaties routeren. Zo is uw bereikbaarheid in
de meest extreme situaties gewaarborgd, met een gemiddelde uptime van maar liefst 99,99%.
Daar komt bij dat u geen investering heeft in een eigen telefoonsysteem en nagenoeg geen onderbrekingen in uw telefoonverkeer bij onderhoud of storingen. Heeft u meerdere

Praat verder met een echte specialist
Een goede bereikbaarheid begint wat ons betreft met goed
luisteren en inzicht krijgen in uw specifieke situatie. Wij
maken het verschil door verder te denken, verder te kijken
en verder te vragen. Dat is Vtel ten voeten uit. Zo krijgt u
niet de oplossing die u vraagt, maar die u echt nodig heeft.
Een oplossing die garant staat voor een zorgeloze bereikbaarheid en optimale communicatie met uw doelgroep.
Vandaag én morgen.
Kom dichter bij uw klanten en bel 088- 4800 900 of stuur
een terugbelverzoek naar verderpraten@vtel.nl
Ruim 500 ondernemingen, gemeenten en meer dan 60
huisartsenposten in Nederland gingen u voor.

vestigingen, dan kunnen deze eenvoudig aan elkaar worden
gekoppeld en zo zonder kosten met elkaar bellen.

Bijzonder efficiënt en flexibel
Een optimale personele bezetting realiseert u in een handomdraai door het belverkeer bij overbezetting naar een
andere locatie te routeren. Ook thuiswerken is mogelijk met
vrijwel alle functionaliteiten die op de hoofdlocatie beschikbaar zijn.
De telefonieomgeving van Vcloud is eenvoudig aan te passen
bij optimalisatie of uitbreiding van uw organisatie. En door
het lage energieverbruik ten opzichte van een eigen telefooncentrale draagt u bovendien bij aan uw duurzaamheidambities. U heeft de keuze uit acht modules die uw werkprocessen, technisch beheer en managementinformatie significant verbeteren.

Vcloud
ZIP LOCATOR
Direct de juiste locatie
via postcode ingave

Frontdesk

‘Vcloud Zip Locator verbindt
klanten direct door naar
de juiste vestiging.’
Optimaal doorverbinden
U wilt uw klanten snel en eenvoudig in contact
brengen met de vestiging in hun eigen regio.

Direct de juiste locatie
via postcode-ingave
Heeft u meerdere locaties in verschillende regio’s?
Dan biedt Vcloud Zip Locator u de mogelijkheid om uw
klanten direct door te verbinden naar de vestiging in hun
regio, na het ingeven van de vier cijfers van hun postcode.
Zo kunt u één centraal telefoonnummer communiceren,
efficiënter werken en verleent u een snellere en betere
service. Veel klanten ervaren een contact in de buurt als
persoonlijk en laagdrempelig.
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• Postcodes worden herkend en gekoppeld aan het
verzorgingsgebied van een bepaalde vestiging
• Automatische routering op basis van ingevoerde
postcode
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Vcloud
OPERATOR
Eenvoudig bellen en
doorverbinden via de PC

Frontdesk

‘Uw medewerkers kunnen met deze
webbased toepassing gesprekken
eenvoudig vanaf de PC afhandelen.’
Overzicht beschikbare
medewerkers
U wilt een centrale en beheersbare toepassing
waarmee uw receptie en alle overige medewerkers, uw klanten snel en effectief te woord
kunnen staan. In één oogopslag kunnen zij
zien hoe de wachtrij er uitziet en wanneer er
extra capaciteit nodig is.

Eenvoudig bellen en
doorverbinden via de PC
De Vcloud Operator is het visuele regiecentrum van het
Vcloud platform en biedt u via de computer inzicht in het
binnenkomende en uitgaande telefoonverkeer en de
beschikbaarheid van aanwezige collega’s. Uw receptie kan
met deze webbased toepassing gesprekken vanaf de PC
afhandelen, waarbij in een oogopslag duidelijk is welke
collega beschikbaar is om ruggespraak te houden of mee
door te verbinden.
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• Webbased gespreksbeheer
• Statusmonitor met aanwezigheid en belstatus
van collega’s
• Eenvoudig bellen en doorverbinden
• A an- en afmelden bij specifieke wachtrijen
(bijvoorbeeld verkoop of support afdeling)
• O ptie om ook externe contacten te integreren
• I nzicht in eigen wachtrij en die van ingelogde collega’s
(aantal wachtenden en langst wachtende)
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Vcloud
WALLDISPLAY
Live uw bereikbaarheid
volgen en bijsturen

Frontdesk

‘U houdt voortdurend overzicht
op het belverkeer en de druk
op uw callcenter.’
Voortdurend in control
Als manager of callcenter medewerker wilt u
graag in één oogopslag kunnen zien hoeveel
inkomende gesprekken er zijn, wie er is ingelogd en wat de wachttijd is voor de
verschillende wachtrijen (verkoop, service ...).

Live uw bereikbaarheid
volgen en bijsturen
Met Vcloud Walldisplay kunt u vanaf elke werkplek in elke
ruimte voortdurend overzicht houden van het belverkeer
en de druk op uw callcenter. Vcloud Walldisplay toont u
onmiddellijk hoeveel en welke medewerkers zijn ingelogd
en hoeveel wachtende oproepen er zijn met bijbehorende
wachttijden.
U wordt bovendien gewaarschuwd als de prestaties afwijken van de vooraf door u ingestelde service levels. Zo
heeft u meer inzicht in en grip op uw performance en kunt
u uw personele inzet beter managen.
Vcloud Walldisplay is een volledige webapplicatie - en dus
werkplekonafhankelijk - en compatibel met alle gangbare
webbrowsers.
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Callcenter medewerker
• Inzicht in aantal ingelogde en beschikbare medewerkers
• G emiddelde wachttijden, langst wachtende, aantal
beantwoorde en niet-beantwoorde oproepen
• Pop-up mogelijkheid voor bijvoorbeeld spoedoproepen
• H eldere gepersonaliseerde verdeling van medewerkers
op relevante wachtrijen
Callcenter manager
• Applicatie met beschikbaarheidinformatie
• Performance callcenter
In te stellen service levels
• Minimum aantal call agents
• Maximaal aantal wachtenden
• Twee niveaus gemiddelde en maximale wachttijd
• Twee niveaus verschil aangeboden en afgehandelde
gesprekken
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Vcloud
MOBILE
CONNECT
Integratie van mobiele
telefonie in uw platform

Frontdesk

‘Uw mobiele collega’s
volledig geïntegreerd in
het Vcloud platform.’
Overal bereikbaar
U wilt al uw medewerkers onderweg integraal
laten bellen vanuit uw centrale telefonieomgeving. Met alle voordelen in coördinatie,
rapportage en kostenbeheer. En één centraal en
herkenbaar nummer voor uw klanten, zonder
vrijgave van individuele mobiele nummers.

Integratie van mobiele
telefonie in uw platform
Vcloud Mobile Connect integreert uw mobiele aansluitingen in het Vcloud platform en maakt ze, indien
gewenst, onderdeel van uw callcenter. U kunt gesprekken
van medewerkers op die manier volledig integreren in
Vcloud Operator en Vcloud Walldisplay, waardoor u een
volledig overzicht heeft van hun telefonische beschikbaarheid. Alle gesprekken kunnen worden opgenomen in
Vcloud Recorder en verwerkt in de rapportagetool Vcloud
Reporter. Hiermee kunt u aan uw interne of externe
kwaliteitseisen voldoen en heeft u in uw managementrapportage ook echt een volledig beeld van uw gespreksverkeer.
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• Eenduidige registratie van gesprekken van en naar
de mobiele telefoon via het Vcloud platform
• Hogere beheersbaarheid van gesprekstromen
• Eén centraal nummer i.p.v. mobiele nummers van
individuele medewerkers
• Eenduidige uitstraling en beheersbaarheid van de
communicatiestroom
• Volledige rapportage van gesprekken door centrale
gespreksopname met Vcloud Recorder
• Kostenreductie door koppeling van mobiel verkeer
met het Vcloud platform
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Vcloud
REDIRECT
Zelf gekozen omleiding
naar andere vestigingen

Beheer

‘Zelf uw binnenkomende gesprekken
naar een alternatieve locatie
kunnen omleiden.’
Flexibel bereikbaar
In geval van onvoorziene gebeurtenissen en
calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een evacuatie bij
brand of een gaslek, wilt u flexibele
keuzes kunnen maken om uw bereikbaarheid
te garanderen. Maar ook bij een personeelspresentatie wilt u kunnen uitwijken naar een
ander filiaal.

Zelfstandig omleiden
naar andere locaties
Met Vcloud Redirect kunt u op elk gewenst moment
zelfstandig besluiten om uw telefoonverkeer naar een
andere locatie of een waarnemende organisatie te
routeren, zonder dat uw klanten hier iets van hoeven te
merken. U kunt Vcloud Redirect met behulp van een
applicatie zonodig ook op afstand activeren, bijvoorbeeld
als u geen toegang meer heeft tot een bepaalde vestiging.
Zo blijft u via de uitwijklocatie altijd bereikbaar, ook bij
noodsituaties. Ook voor een optimale inzet van uw
personeel op meerdere locaties biedt Vcloud Redirect een
flexibele en efficiënte oplossing, die u bovendien een aanzienlijke besparing op personeelskosten kan opleveren.
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• H andmatig te bedienen, maar ook vooraf in te regelen
op basis van dag en tijd
• I deaal bij waarneming van samenwerkende filialen of
organisaties
• G arandeert uw bereikbaarheid bij calamiteiten of
geplande werkzaamheden op uw locatie
• Laat zich uitstekend combineren met de Vcloud By-Pass
module, die automatisch een alternatieve verbinding
activeert als uw hoofdverbinding onverhoopt wegvalt.
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Vcloud
BY-PASS
Automatische omleiding
bij calamiteiten

Beheer

‘Maximaal bereikbaar in
de meest kritische situaties.’
Altijd bereikbaar
Om uw bedrijfsvoering te garanderen en uw
klanttevredenheid op peil te houden wilt u
maximaal bereikbaar zijn. Ook in de meest
kritische situaties, als routers of verbindingen
kortstondig of langdurig buiten werking zijn.

Automatische omleiding van
uw telefonieomgeving
bij calamiteiten
Vcloud By-Pass vangt de klappen op door een volledig
automatische routering via een alternatieve verbinding op
uw eigen locatie. Zonder dat u er ook maar iets aan hoeft
te doen en zonder dat uw klanten er iets van merken.
Zo blijft u probleemloos bereikbaar en verbetert u
tegelijkertijd de kwaliteit van uw organisatie én uw positie
naar klanten, normeringsinstanties (ISO/NEN) en overheden.
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• Automatische omleiding bij technische storingen in uw
verbinding
• Volledig behoud van toestellen en functionaliteiten
• A lternatieve verbinding desgewenst volledig ingericht
op andere techniek (bijvoorbeeld mobiel 4G)
• G een kwetsbare afhankelijkheid van één type
verbinding
• B eschikbaarheid van vrijwel 100%
• Laat zich uitstekend combineren met de Vcloud Redirect,
waarbij u zelf actief naar een andere locatie kunt
omleiden, bijvoorbeeld bij een personeelsevent of
evacuatieoefening.
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Vcloud
REPORTER
Management rapportage
& dashboard

Management

‘Zo weet u op elk moment of u
voldoet aan de overeengekomen
bereikbaarheidseisen.’
Optimaal Inzicht
U wilt heldere managementinformatie over
de bereikbaarheid van uw organisatie, zodat
u de bezetting en activiteiten van uw medewerkers, afdelingen en locaties kunt meten
en optimaliseren.

Management rapportage
& dashboard
Vcloud Reporter levert een inzichtelijke, cijfermatige en
grafische weergave van uw wachttijden en belverkeer op
diverse niveaus in de organisatie. Zo weet u op elk moment of u voldoet aan de met uw klant overeengekomen
prestaties, de gestelde branchenormen of uw eigen KPI’s.
Uw gebruiks- en gespreksgegevens worden zeer veilig
op twee geografisch gescheiden servers bewaard zolang
u dit wenst. Met uw actuele en historische prestaties altijd bij de hand kunt u uw doelstellingen toetsen en waar
nodig bijstellen.
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• Actuele, historische en trendgegevens
• Exporteerbaar naar veel gangbare applicaties
(CSV/Excel/PDF)
• Online toegang, waar en wanneer u wilt
• Cijfermatige en grafische weergave
• I nzicht in aantal oproepen, gespreksduur, wachttijd
en type gesprek
• R apportage van statussen, beschikbaarheid, in- en uitloggen etc. op medewerkersniveau of gebruikerstype
• Visualisatie prestaties versus overeengekomen
service levels
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Vcloud
RECORDER
Veilig gesprekken opnemen
en analyseren

Management

‘Met Vcloud Recorder is uw informatie
eenvoudig beschikbaar en blijft de privacy
tot een maximum gewaarborgd.’
Volgens uw richtlijnen
georganiseerd
U wilt alle gevoerde gesprekken voor een
afgesproken tijd bewaren en kunnen terugluisteren om uw kwaliteit te verbeteren, individuele gevallen te kunnen analyseren en te
voldoen aan uw interne of externe controleeisen.

Veilig gesprekken
opnemen en analyseren
Vcloud Recorder slaat al uw gevoerde gesprekken op twee
geografisch gescheiden locaties op, gedurende de door u
gekozen periode. Gemachtigde medewerkers hebben via
een beveiligde webinterface toegang tot de opgeslagen
gesprekken. Om de toegang tot de versleutelde gegevens
te ontsluiten en om te registreren wie deze op enig
moment opvraagt, maken wij gebruik van dubbele
authenticatie, zoals bijvoorbeeld ook gebruikelijk is bij
online bankieren. Met Vcloud Recorder is uw informatie
eenvoudig beschikbaar en blijft de privacy van uw klanten
en medewerkers maximaal gewaarborgd.
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• O pname van gevoerde gesprekken
• F lexibele bewaarperiode volgens eigen behoefte
• Inclusief gespreksdetails (tijdstip, duur, agent, etc.)
• Direct toegankelijk via versleutelde webapplicatie
• Privacy issues gewaarborgd door volledige track en
trace van gespreksanalyses
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