
Persbericht 
4 april 2021

Sewan Belgium lanceert Hosted Telefonie: gemakkelijk toegankelijk 
voor bedrijven van elke omvang, inclusief KMO's

De doeltreffendheid en betrouwbaarheid van een telefonie-oplossing is van cruciaal 
belang voor ondernemingen, zeker sinds we de voorbije maanden massaal gingen 
telewerken. Daarom lanceert Sewan Belgium, een Europese speler in telecom- en 
clouddiensten, een Hosted Telefonie-systeem met geavanceerde functies. Met deze 
oplossing kan elk type onderneming zijn volledige bedrijfstelefonie beheren via één enkel 
platform: myselfcare.be, dat overal en op elk moment toegankelijk is. 
De Hosted Telefoniedienst is ontworpen om flexibel en modulair te zijn, zodat hij aan alle 
omgevingen kan worden aangepast. Dankzij een schaalbaar en differentiërend aanbod 
ondersteunt Sewan zijn partners en hun klanten. 

Lagere investerings- en communicatiekosten 

Hosted Telefonie is een VoIP-oplossing die verwijst naar een telefooniesysteem dat wordt 
gehost door de exploitant in plaats van door de klant. Deze oplossing stelt bedrijven in 
staat spraak via een IP-netwerk uit te besteden en zich te bevrijden van het beheer van 
een PABX.  De voordelen zijn talrijk: toegankelijk op alle toestellen (vast op kantoor of 
mobiel op verplaatsing en bij telewerken), lagere kosten, meer flexibiliteit bij het beheer 
van de gebruikers, mobiliteit van de nummers dankzij het portabiliteitssysteem, grotere 
betrouwbaarheid van het netwerk en betere kwaliteit van de dienstverlening...   

"Gehoste telefonie is dus niet langer voorbehouden aan grote bedrijven. De vele 
technologische voordelen zijn ook aantrekkelijk voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, omdat zij zo meer controle krijgen over hun bedrijfstelefonie en hun 
investeringen (geen PABX meer) en communicatiekosten kunnen beperken", vertelt 
Thomas Gros, Associate CEO van Sewan België. 

Dit aanbod van Hosted Telefonie is beschikbaar via Sophia, het platform van de 
operator. Hierdoor kunnen de partners van Sewan profiteren van volledige autonomie bij 
het beheer van hun klantenbestand, van bestelling tot facturering. Sophia, het hart en de 
ziel van Sewan, is een unieke oplossing ontworpen voor indirecte verkoop en 100% 
geautomatiseerd. Hiermee kunt u in een paar klikken producten en oplossingen 
bestellen, klanten automatisch factureren en alle diensten afstellen. 

Sewan's gehoste telefonie is gekoppeld aan de DIALOG softphone-oplossing, waarmee 
teams kunnen communiceren, delen en plannen om interacties binnen het bedrijf te 
vergemakkelijken. De unieke gebruikersinterface verhoogt de productiviteit van 
werknemers, zowel op kantoor als op verplaatsing.

Myselfcare.be: een oplossing ontwikkeld voor professionals, bedacht voor 
gebruikers



Met het oog op vereenvoudiging en automatisering zijn alle Hosted Telefonie-
functionaliteiten toegankelijk vanaf één enkel white label platform: Myselfcare.be. 

Dit multifunctionele, vloeiende, intuïtieve en mobielvriendelijke dashboard, dat intern werd 
ontwikkeld, laat toe om tal van diensten te beheren, zoals voicemail en oproeplijsten, de 
instelling van een gepersonaliseerde begroeting (via de interactieve spraakserver), de 
creatie van een conferentiebrug, een persoonlijk conferentienummer en een permanent 
toegankelijke ruimte... 

"Om elke gebruiker van bedrijfstelefonie 100% tevreden te stellen, zouden we een 
oplossing moeten creëren die specifiek geconfigureerd is voor elke persoon met een vaste 
of mobiele telefoon... Dat is precies wat onze Selfcare-oplossing mogelijk maakt, 
aangezien elke gebruiker absoluut alle standaard- en geavanceerde functies ervan kan 
configureren" benadrukt David Brette, medeoprichter en associate director van de Sewan 
Group. 

De grenzen van white labeling verleggen en totale autonomie bieden 

Vanaf het begin heeft Sewan "white labeling" tot een centraal element van haar 
ontwikkelingsstrategie gemaakt. Voor zijn Hosted Telephony-oplossing werd dit principe 
ten volle benut dankzij Selfcare. Een maximum aan elementen is aanpasbaar: 
interfaceontwerp, specifieke URL, voorgestelde inhoud... Door het white label te 
gebruiken, wordt Sewan volledig transparant voor zijn partners en hun eindklanten. Het 
enige wat overblijft is de know-how en ervaring die is opgedaan als exploitant en 
ontwikkelaar van Cloud-oplossingen.
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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 

http://www.sewan.be

