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Nieuwe optie van Snom blijkt effectief:  

Vtel plaatst een grote opdracht voor branded telefoons 

Berlijn, 31 juli 2018 – de in Berlijn gevestigde IP-telefoniespecialist Snom is verheugd een speciale 

opdracht van de Nederlandse telecommunicatiedienstenaanbieder Vtel aan te kunnen kondigen. Voor 

hun tak gericht op de gezondheidszorg, Vcare, heeft het bedrijf meer dan 2000 speciale Vcare telefoons 

besteld met kwalitatief hoogwaardige functies.  

Vooral in de gezondheidszorg is goede en veilige bereikbaarheid van doorslaggevend belang. Met 

Vcare heeft de Nederlandse telecommunicatiedienstenaanbieder een betrouwbare, zeer veilige en 

efficiënte cloudtelefonieoplossing ontwikkeld, die zowel werknemers in ziekenhuizen, dokterspraktijken en 

verpleeghuizen als de patiënten en hun familieleden optimale ondersteuning biedt.  

Vcare biedt de gezondheidssector het beste van twee werelden: een zeer veilige 

cloudtelefonieoplossing met alle voordelen en de flexibiliteit van internettelefonie plus de noodzakelijke 

betrouwbaarheid en veiligheid van een gesloten netwerk.  

 
Snom telefoons voor Vcare by Vtel 

 

Vanwege de verdere uitbreiding van het aanbod van Vcare heeft het bedrijf nu meer dan 2000 telefoons 

besteld met custom Vcare branding en geavanceerde opties, zoals de vooraf ingestelde ‘spoed’-knop 

voor noodgevallen of frequent gebelde contacten. Sinds Snom zich bij VTech heeft aangesloten, vormt 

dit soort verzoeken geen probleem meer, omdat de producten virtueel “thuis” worden geproduceerd. 

Hierdoor kan alles uniek worden gekleurd: van individuele details tot de complete behuizing. 
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Jörg Kampers, Channel Director Nordics bij Snom 

 

“Vtel’s opdracht, vooral vanwege de grootte en hun dienstenaanbod, bevestigt onze toewijding aan 

het ontwikkelen van producten van de hoogste kwaliteit, excellent gebruiksgemak en technologische 

innovatie, wat perfect past bij de individuele eisen van onze klanten,” aldus Jörg Kampers, Channel 

Director Nordics bij Snom. 

 

 
Gerard Olde Olthof, algemeen directeur Vtel 

 

“Voor onze klanten in de gezondheidssector zijn alleen optimale service en de best mogelijke oplossingen 

goed genoeg. We zijn blij dat we onze samenwerking met Snom hebben kunnen versterken en 

oplossingen voor Vcare hebben kunnen ontwikkelen die op ieder moment volledig voldoen aan deze 

eisen,” aldus Gerard Olde Olthof, Vtel CEO. 
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Over Snom: 

Snom is een toonaangevend, wereldwijd opererend premiummerk voor innovatieve zakelijke VoIP-

telefoons, waarvan het hoofdkantoor in Berlijn staat. Snom is opgericht in 1997 en is pionier in de VoIP-

industrie: in 2001 lanceerde Snom ’s werelds eerste IP-telefoon. Vandaag de dag voldoet Snom’s 

productportfolio aan alle vereisten voor zakelijke communicatie van call centers, vergaderzalen en 

uitvoerend management tot industrieën waarbinnen veiligheid van groot belang is.  

Snom heeft, zijnde dochteronderneming van VTech Holdings Limited sinds 2016, kantoren in Italië, het 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Taiwan, en geniet een uitstekende reputatie in de wereldwijde Voice-

over-IP-markt. Snom’s producten staan bekend vanwege hun technische innovatie, het esthetische 

ontwerp, de gebruiksvriendelijkheid en de uitzonderlijke geluidskwaliteit. Het huidige productportfolio is 

universeel compatibel met alle vooraanstaande PBX-centrales en de producten hebben wereldwijd 

reeds talrijke prijzen gewonnen bij onafhankelijke experts.  

Snom’s IP-oplossingen zijn ontwikkeld in Duitsland en zijn ook een excellente keuze voor verticale markten, 

zoals de gezondheidszorg en het onderwijs, als men op zoek is naar gespecialiseerde oplossingen voor 

zakelijke communicatie, IoT en smart technologies.  

Kijk op www.snom.com voor meer informatie over Snom Technology GmbH. Voor meer informatie over 

Vtech, kijk op www.vtech.com. 

 

Over Vtel telecom: 

Vtel is een aanbieder van telecommunicatieproducten en –diensten voor de zakelijke markt. Sinds de 

oprichting 25 jaar geleden heeft het bedrijf een flinke staat van dienst opgebouwd als professionele en 

betrouwbare partner. Kwaliteit en continue bereikbaarheid van telefoonverbindingen zijn van 

levensbelang voor hun klanten, vaak letterlijk, aangezien velen van hen binnen de gezondheidszorg 

vallen. Met de interne kennis en R&D van Vtel heeft het bedrijf Vcare by Vtel opgericht: een 

telecommunicatieomgeving speciaal ontwikkeld voor klanten in de gezondheidszorg, die van nature op 

stiptheid, privacy en betrouwbaarheid moeten kunnen rekenen. Meer dan de helft van alle 

huisartsenposten in Nederland en honderden andere praktijken en gezondheidscentra vertrouwen hun 

telefonische bereikbaarheid toe aan Vcare. Vandaag de dag kunnen meer dan 13 miljoen Nederlanders 

rekenen op betrouwbare en veilige communicatie met een huisartsenpraktijk, dankzij Vtel’s zeer veilige 

telefonieplatform Vcare.  

Vtel heeft een leidende rol, vanwege de focus op de fundamentele communicatiebehoeften van iedere 

klant, wat hen in staat stelt om op alle mogelijke manieren in contact te staan met hun doelgroep. Deze 

behoeften zijn vertaald in een optimale oplossing van nieuwe en reeds bewezen technologieën 

ontwikkeld voor telecommunicatie. Dit maakt dat klanten niet de oplossing krijgen die ze vragen, maar 

de oplossing krijgen die ze echt nodig hebben.   

 

http://www.snom.com/
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