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Sewan Belgium breidt haar Geïntegreerde Communicatie dienst uit met Teams Telefonie  

 
Het beste van professionele telefonie gecombineerd met de beste samenwerkingstool 

 

 

 

 

 

Sewan, een belangrijke Europese speler op het gebied van telecom- en clouddiensten, lanceert Teams 

Telefonie, waarmee rechtstreeks getelefoneerd kan worden vanuit de Microsoft Teams-oplossing.  Teams 

beschikte al over veel voordelen en functionaliteiten die verband houden met Geïntegreerde Communicatie, 

zoals messaging voor groepsdiscussies, videoconferencing en IP-telefonie. Met de toevoeging van deze 

nieuwe dienst is het nu ook mogelijk een telefoonnummer te koppelen aan de Teams-applicatie om onbeperkt 

te kunnen bellen naar binnen- en buitenland. Dankzij een betrouwbare en gecertificeerde infrastructuur was 

het nog nooit zo eenvoudig om Teams telefonie in real time en volledig autonoom te beheren. 

Sinds het begin van de gezondheidscrisis en de massale toename van thuiswerken is het aantal Teams-

gebruikers exponentieel gegroeid. In juli 2019 maakten er 13 miljoen mensen dagelijks gebruik van de 

applicatie. In oktober 2020 waren het er 115 miljoen! De toepassing sluit perfect aan bij de noden en 

verwachtingen op het gebied van telewerken en mobiliteit, en maakt niet alleen videoconferenties mogelijk, 

maar ook het verzenden van bestanden, het delen van documenten, instant messaging of zakelijke telefonie.  

Het is met name om deze laatste functionaliteit te optimaliseren dat Sewan, in samenwerking met Microsoft, 

Teams Telefonie heeft ontwikkeld. Met deze kant-en-klare dienst kunnen werknemers in een paar uur over een 

totaaloplossing beschikken die eenvoudig en snel te implementeren is en waarin alles geautomatiseerd is. 

 

Een alles-in-één telefonieoplossing die in real time kan worden beheerd 

 
Dankzij Teams Telefonie heeft elke gebruiker al zijn communicatiemiddelen gecentraliseerd in één enkele 

oplossing, die beschikbaar is op al zijn apparaten. Met deze kant-en-klare dienst kan een vaste telefonielijn 

ook op afstand worden gebruikt via de mobiele toepassing Microsoft Teams. Gesprekken beheren vanaf een 

smartphone, op elke plaats en op ieder moment, om altijd bereikbaar te blijven, was nog nooit zo eenvoudig. 

 



Alle functies (gelijktijdig bellen, gesprekslog, wisselgesprek, doorverbinden, visuele voicemail met 

voicemailtranscriptie...) die toegankelijk zijn in het tabblad "oproepen" van Teams, en die de gebruiker 

dagelijks gebruikt met zijn vaste telefonie, zijn nu beschikbaar in zijn Microsoft Teams-samenwerkingsoplossing.  

 

Vanuit de speciale interface kan de gebruiker dan al zijn telefoondiensten in alle veiligheid beheren in een 

door Microsoft gecertificeerde infrastructuur voor het gebruik van Sewan-telefonie in Teams.  

"Dankzij het partnerschap met Microsoft kunnen we Sewan's DNA van stroomlijnen, industrialiseren en 

automatiseren naar de Microsoft-productcatalogus overbrengen. Zo bieden wij de Microsoft 365-suite aan, 

die alle tools voor samenwerking op afstand omvat, evenals de beheerde beveiligingsoplossing, allemaal via 

ons 100% geautomatiseerde interface Sophia. Dankzij dit partnerschap hebben we onze knowhow en ervaring 

op het vlak van BtoB-telefonie kunnen integreren in Microsoft Teams, waarmee we bedrijven een nieuwe 

telefonieoplossing kunnen bieden met onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers en 70 internationale 

bestemmingen ", verklaart Thierry Miot, Product Manager bij Sewan. 

 

Een oplossing voor een optimale samenwerking 

 

Teams is de onmisbare samenwerkingstool om teamwork te optimaliseren tussen thuiswerken en kantoorwerk. 

Gesprekskanalen, vergaderingen, bestandsdeling, alles wordt gesynchroniseerd met de Office 365-

toepassingen. Slechts de telefoondienst ontbrak om deze tool nog aantrekkelijker te maken en tegemoet te 

komen aan de steeds toenemende mobiliteitsbehoeften van werknemers. Sewan heeft ingespeeld op deze 

behoefte door Teams Telefonie rechtstreeks in de Microsoft Teams-oplossing te integreren. 



 

Via elk apparaat en met een simpel telefoonnummer kan een gebruiker vanaf nu worden uitgenodigd om 

deel te nemen aan een online vergadering. Een ideale functie wanneer iemand op het laatste moment 

toegevoegd moet worden bijvoorbeeld. Sewan vergemakkelijkt hiermee de communicatie tussen 

werknemers voor een steeds vlotter verloop van de dagelijkse werkzaamheden.  

 

Een werknemer die onderweg is, dient ook goed bereikbaar te blijven voor zijn medewerkers, klanten, 

partners... Dit is nu mogelijk met Teams Telefonie aangezien hij oproepen van zijn vaste lijn op zijn mobiel kan 

ontvangen terwijl hij in zijn groepsgesprekken en privéberichten kan blijven uitwisselen over lopende projecten. 

En zelfs internationaal, want Sewan biedt onbeperkt bellen naar nationale vaste en mobiele gesprekken en 

naar 70 bestemmingen over de hele wereld.  

 

« Met meer dan 115 miljoen actieve dagelijkse gebruikers is Microsoft Teams alom bekend en wordt het ingezet 

voor samenwerkingsmogelijkheden, groeps-chat, het veilig delen van bestanden en videoconferencing. Maar 

Microsoft Teams biedt bedrijven nu tevens de mogelijkheid om hun zakelijke telefonieoplossing te vervangen", 

zegt Philippe Dudognon, Partner Technical Architect bij Microsoft. 

 

 

De voordelen van het gebruik van Teams als telefoon zijn talrijk: 

- Een vereenvoudigde gebruikerservaring dankzij het samenbrengen van alle beschikbare 

communicatiekanalen in één enkele toepassing 

- Een moderne samenwerkingsoplossing, die beschikbaar is op elk type apparaat, zowel voor 

werken op afstand als thuis 

- Geavanceerde telefonie-functies (IVR, tekst-naar-spraak, oproeproutering, enz.) 

- Een eenvoudige en snelle implementatie en een optimaal beheer via het Office 365-

beheerportaal. 

 

 

Voor meer informatie over Teams Telefonie van Sewan klik HIER 

 
Vind Sewan op : 

     

  
  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Open2Europe: 

https://solutions.sewan.be/teams-telefonie/
https://www.facebook.com/SewanGroupe/
https://www.instagram.com/sewangroupe/
https://twitter.com/sewangroupe
https://www.youtube.com/channel/UCLZgMl5hgxELWWXumTIcYHg
https://www.linkedin.com/company/sewan-belgium


 

 
 

Mascha Wismans 

+33 1 55 02 15 19 

m.wismans@open2europe.com 

 

 

Over Sewan  

 
Sewan is een 100% Cloud-based, gebruikersgerichte operator en host.  

 

De groep werd opgericht in 2007 en telt nu 500 medewerkers en 850.000 eindgebruikers in 4 Europese landen: Frankrijk, 

Spanje, Duitsland en België. Sewan wil het gebruik van communicatiediensten die essentieel zijn voor bedrijven 

vereenvoudigen. Het biedt vaste en mobiele telefonie, internettoegang, samenwerkingstools en Cloud-diensten.  

 

Sewan heeft een Europees netwerk van meer dan 1.000 distributiepartners, waaronder exploitanten, IT-integratoren, 

telefooninstallateurs en internetserviceproviders. Meer dan 75.000 bedrijven, waaronder 2.000 IHO's, maken momenteel 

gebruik van haar diensten.   

 

Meer informatie op: www.sewan.be 
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