
De ongekende 
mogelijkheden van Zoom



Wij zijn Konekt, een nieuwe divisie die is 
ontstaan dankzij de ervaring en innovatie 
van Nuvias UC en die u helpt om altijd te 

kunnen leveren.

Met meer dan 10 jaar ervaring met 
toonaangevende hardwareleveranciers en 

een speciale divisie voor clouddiensten, 
zijn Nuvias UC en Konekt het beste in 

staat om u, onze partners, te ondersteunen 
bij het leveren van het complete Zoom-

ecosysteem.

Hardware, software en diensten — Niemand 
Zoomt zoals wij!

De mogelijkheden van Zoom voor 
de partners

Google, Plexiglas, Luxaflex 
en Tupperware, om maar 
een paar merken te 
noemen, zijn door hun 
enorme naamsbekendheid 
een soortnaam geworden 
(merkverwatering). Zoom is 
de laatste naam die aan dit 
rijtje is toegevoegd. Door de 
wereldwijde pandemie schoot 
het aantal deelnemers van 
Zoom in drie maanden tijd 
omhoog van 10 miljoen naar 
300 miljoen per dag. De 
videoconferentiegigant won 
ook de ‘Apple iPad App of 
the Year Award in 2020’, wat 
aantoont hoe enorm vaak de 
technologie wordt gebruikt.

Wat betekent dit voor onze 
distributiepartners?
Met de huidige 
groeistatistieken en prognoses 
ligt het voor de hand dat de 
distributiepartners licenties 
voor het Zoom-platform zelf 
gaan leveren, maar gezien 
het gigantisch hoge aantal 
dagelijks actieve gebruikers 
wereldwijd, zijn ook de 
mogelijkheden voor de levering 
van hardware en professionele 
diensten enorm. De 
verwachting is dat de UCaaS-
markt tussen 2021 – 2024 zal 
groeien van 57,55 miljard dollar 
naar 112,66 miljard dollar. Met 
dit in het achterhoofd, is het te 
verwachten dat de resellers en 
agenten die al ervaring hebben 
in de verkoop van oplossingen 
bovenaan zullen eindigen.

Het stigma doorbreken
Zoom heeft enorme stappen 
gezet in de ontwikkeling van 
hun channel-business en zij 
verzekeren hun partners dat 
hun directe verkoopmodel 
hen niet in de weg zal staan. 
Sinds ze met distributeurs 
werken, hebben ze met hun 
nieuwe partnerprogramma 
en royale incentives al veel 
bereikt. Partners kunnen 
gebruik maken van een 
Channel-team om hen te 
ondersteunen en van de 
middelen van Konekt om 
de kansen met Zoom zoveel 
mogelijk te benutten en hun 
business te laten groeien.

Groei. Gefaciliteerd.



Hoe wij het 
Zoom-ecosysteem 
ondersteunen
Dankzij de Zoom-licenties die beschikbaar zijn via Konekt — via zowel 
subagent- als wholesale — en de hardware en dienstverlening die 
beschikbaar zijn via Nuvias UC, zijn wij een echte one-stop shop voor 
onze partners die een Zoom-oplossing willen leveren.

Voordat we ingaan op de diverse onderdelen van het Zoom-
ecosysteem, willen we eerst uitleggen waarom wij voor u de beste keuze 
zijn...

• Dankzij ons Nuvias UC-erfgoed hebben we meer dan 10 jaar ervaring als 
systeemintegrator.

• Ons doel is om onze partners te helpen hun bedrijf te laten groeien.
• Ons team wordt een verlengstuk van uw team en we gaan verder dan u 

denkt om u te helpen succesvol te zijn. U krijgt een eigen accountmanager 
als aanspreekpunt en we bieden implementatiediensten en financiële 
ondersteuning.

• Wij zijn erkend als Zoom’s ‘New EMEA Partner of the Year 2020’.
• We stimuleren onze partners om onze oplossingen als hun eigen 

oplossingen op de markt te brengen. Onze unieke ZoomBOXED- en 
ZoomBOXED-minibundels zijn gericht op het meeverkopen van hardware 
door de levering en implementatie hiervan heel eenvoudig te maken.

Onze portfolio Zoom-licenties vormen het hart van het ecosysteem. Dankzij 
Nuvias UC’s relaties met toonaangevende hardwareleveranciers 
en een uitstekend dienstverleningsteam kan Konekt een complete 
oplossing leveren. Inclusief een flexibel financieel aanbod dat u 
uw klanten bij uw Zoom-licenties aan kunt bieden, wat het hele 
budgetteringsproces gemakkelijker maakt.

SBC voor BYOC
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Automation XaaS finance Marketing 
support

Technical 
support

Deal 
registration

New technology 
introductions

Professional 
services

Online 
webstore

Partner 
enablement

Renewals

Onze andere diensten met toegevoegde waarde omvatten:

Automatisering XaaS-financiering Orderregistratie Marketingonder-
steuning

Introductie nieuwe 
technologieën

Dienstverlening Webwinkel Faciliteren van 
partners

Technische 
ondersteuning

Verlenging



Wat maakt Zoom zo 
speciaal?

Meer over het toonaangevende 
video- en UC-platform

Over Zoom

Dankzij Zoom kunnen bedrijven en organisaties hun teams samenbrengen in een uitstekend 
werkende omgeving waarin ze meer voor elkaar krijgen. Hun gebruiksvriendelijke en betrouwbare 
cloud-platform voor video, spraak, het delen van content en chatten werkt op mobiele apparaten, 
desktops, telefoons en zaalsystemen.

Zoom is meer dan alleen videoconferenties en biedt een consistente enterprise-ervaring.

Bovenstaand diagram toont de veelzijdige functies, gebruiks- en 
integratiemogelijkheden van Zoom.

Als uw klanten Zoom Phone, Meetings en Chat tegelijk aanschaffen, 
kunnen ze niet alleen geld besparen, maar ook met één klik van een 
chat- of telefoongesprek naar een vergadering gaan. Kortom, echte 
integratie.



Deelnemen waar je ook bent, 
met elk apparaat.

Zoom Meetings synchroniseert 
met uw agendasysteem en 

biedt bedrijven gestroomlijnde 
videoconferenties vanaf desktop, 

mobiel en speciale Zoom-
apparaten.

Kenmerken van Zoom
Ongeëvenaarde 

bruikbaarheid

Een snelle acceptatie van de 
vergadermogelijkheden, omdat 
het heel eenvoudig is om het te 

starten, mee te doen en samen te 
werken, en dit met elk apparaat. 

Krachtige beveiliging van 
vergaderingen

Uitstekende 
beveiligingsinstellingen 
zorgen voor storingsvrije 

vergaderingen. Encryptie, op 
rollen gebaseerde beveiliging, 

wachtwoordbeveiliging, 
wachtkamers en meer.

HD-video en -audio met ondersteuning 
voor maximaal 1000 videodeelnemers en 
49 video’s op het scherm

Filters, reacties, polls, hand opsteken 
en muziek of video delen maken 
vergaderingen leuker en interessanter.

Chatten met groepen, doorzoekbare 
geschiedenis, delen van bestanden en een 
archief van 10 jaar. Gemakkelijk schakelen 
tussen individuele en groepsgesprekken.

Meerdere deelnemers kunnen hun 
schermen tegelijk delen en annoteren 
voor een interactieve vergadering.

Het Zoom-platform is ontwikkeld om videoconferenties en 
messaging vanaf elk apparaat mogelijk te maken en het 
is voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot 
leider in het ‘2020 Gartner Magic Quadrant for Meeting 
Solutions’. In de loop van 2020 is het een soortnaam 
geworden en heeft het bedrijven wereldwijd in staat gesteld 
om hun zaken voort te zetten. De meeste mensen weten 
inmiddels wat Zoom-meetings zijn en het verkoopt haast 
zichzelf... Dit maakt het voeren van het gesprek met uw 
klanten voor u veel gemakkelijker.

Modern 
cloud-telefoonsysteem 

Zoom Phone bevat traditionele 
PBX-functies waarmee werknemers 

op nieuwe manieren kunnen 
communiceren en samenwerken om 

het bedrijf draaiende te houden.

Kenmerken van Zoom Phone

Centraal beheer 

Met de gebruiksvriendelijke 
centrale beheerportal kunt u op 
intelligente wijze uw gebruikers 

beheren en de bedrijfsgesprekken 
monitoren.

Veilig en betrouwbaar

Het wereldwijd beschikbare Zoom-
cloudplatform levert veilige HD-
audio met de betrouwbaarheid 
en servicekwaliteit die bedrijven 

verwachten.

Veilige HD-audio met uitstekende 
helderheid en kwaliteit voor alle 
zakelijke communicatie.

Naadloos bellen en gebeld 
worden via WiFi, mobiele data 
en gsm-spraakverbindingen

Gebruikers blijven altijd verbonden 
met native apps voor Windows, 
macOS, iOS en Android.

Doe meer met één enkele app 
voor video, spraak, berichten en 
vergaderingen.

Zoom Phone is de oplossing voor cloudtelefonie die speciaal 
is gebouwd voor het Zoom-platform. Zoom Phone werd in 2019 
geïntroduceerd en ging binnen twee jaar tijd van nul naar een 
miljoen licenties. Dit bewijst dat er een groeiende behoefte is 
aan een goede cloud-telefonieoplossing zoals Zoom Phone. 
Zoom is erkend als ‘Magic Quadrant Leader’ en is er trots op 
dat het vermeld is in de 2020 Gartner Magic Quadrant for 
UCaaS, Worldwide.

Met een wereldwijde dekking, eenvoudige abonnementen, de 
mogelijkheid om providers te combineren en de optie voor uw 
klanten om hun eigen telefoonprovider te gebruiken voor de 
Zoom Phone cloud PBX-dienst, is Zoom Phone een bijzonder 
lucratieve mogelijkheid voor het UC-kanaal.

(Zoom Phone is alleen beschikbaar 
via het sub-agentschapmodel).

(Zoom Meetings, Chat en Rooms is 
beschikbaar via subagentschap- of 

wederverkoopmodellen).

Vergaderingen lokaal of in de 
cloud opnemen, met doorzoekbare 
transcripties

Eenvoudig videoconferencen en chatten va-
naf elk apparaat

Eén platform voor video, spraak, chat en 
samenwerking.



Geavanceerde functies

Welke invloed heeft een modern zakelijk 
cloud-telefoonsysteem op de bedrijfsvoering van uw 

klanten?

Auto Attendant/IVR
Interoperabel met op standaarden 

gebaseerde eindpunten

Moderne desktop- en mobiele apps Intelligente gespreksroutering en -beheer

Krachtige apps bieden de mogelijkheid 
om vanaf elk apparaat, altijd en overal 

met contacten te communiceren.

Mis nooit meer een telefoongesprek. 
Dankzij de intelligente mogelijkheden 

tot het routeren van persoonlijke 
telefoongesprekken en systeemoproepen, 

worden de gesprekken efficiënt 
doorverbonden.

Verlaag de werklast van uw 
administratieve medewerkers door 

automatische telefonisten te maken met 
gebruiksvriendelijke wizards voor het 

routeren van telefoongesprekken.

Behoud de traditionele 
bureautelefoonervaring met native 
ondersteuning voor standaard SIP-

gebaseerde VoIP-toestellen van externe 
leveranciers zoals Poly en AudioCodes.

• Admins zijn efficiënter 
dan ooit dankzij 
het delegeren 
van gesprekken, 
automatische telefonisten 
en intelligente 
gespreksroutering.

• Hun team heeft 
meer controle over 
wanneer, waar en hoe 
ze telefoongesprekken 
ontvangen en voeren.

• Hun team is altijd 
verbonden en reageert 
snel, of ze nu achter 
hun bureau zitten of 
onderweg zijn.

• Dankzij instelbare Caller 
ID kunnen gebruikers 
het telefoonnummer dat 
wordt weergegeven bij 
uitgaande gesprekken 
aanpassen.

• Geïntegreerde 
telefoonboeken maken 
het bellen van een collega 
net zo eenvoudig als het 
zoeken naar zijn/haar 
naam.

• Dankzij uitgeschreven 
voicemails en een 
gedetailleerde 
gesprekshistorie 
blijven gebruikers op 
de hoogte van hun 
communicatieworkflows.

Verbeter de Zoom-ervaring

met Zoom-compatibele hardware



Zoom Hardware toevoegen

Headsets 

Speakerphones

Blackwire 5200 Serie

Adapt 165

Blackwire 7225 

Adapt 360

Voyager 4200 UC

Adapt 560

Voyager Focus UC

Adapt 660

Of het Zoom-platform nu wordt gebruikt voor werken op afstand, werken op kantoor of 
een combinatie daarvan, uw klanten kunnen hun audio- en videokwaliteit verbeteren met 
headsets, webcams en meer van Konekt en Nuvias UC. Bekijk de onderstaande hardware die de 
vergaderervaring optimaliseert.

Sync 20 Sync 40 Sync 60

Video-eindpunten

Studio X30 Studio X50 G7500

EagleEye Mini

BINNENKORT LEVER-
BAAR - P5

BINNENKORT LEVER-
BAAR - P15

BINNENKORT LEVER-
BAAR - P21



Zoom BOXED Bundels

Flex Bundel

Elite-bundel
Wij hebben kant-en-klare bundels voor het optimaliseren van de vergaderruimte bestaande uit Zoom-
licenties (optioneel), Poly-videohardware, schermen en compacte behuizingen. Deze worden allemaal 
geleverd met installatieservices en de mogelijkheid tot een flexibele betaalregeling.

De Flex-bundel is de ‘must have’ plug ‘n’ playroom-oplossing voor 
kleine en middelgrote bedrijven, ideaal voor tijdelijke ruimten en 
kleine vergaderruimten voor maximaal 6 personen. Dankzij de 
alles-in-één-behuizing kan deze oplossing gemakkelijk en overal 
worden ingezet.

Inclusief:
• Studio X30 — de alles-in-één videobar voor kleine vergaderruimten
• 55” LG interactief scherm 
• Elegante behuizing, bevestigingsmateriaal en bekabeling 
• Jaarlijkse ondersteuning 
• Levering met Zoom Room-licenties (optioneel)

De Elite-bundel is bij uitstek geschikt voor grote vergaderruimten. 
Met Ultra HD 4K-mogelijkheden, sprekertracking, automatische 
framing, eenvoudige touchscreenbediening en draadloos delen 
van content op het scherm biedt dit de meest geavanceerde 
vergaderervaring.

Inclusief:
• Studio X30 — de alles-in-één videobar 
• Trio C60 conferentietelefoon en touchscreen 
• 55” LG interactief scherm 
• Elegante behuizing, bevestigingsmateriaal en bekabeling 
• Jaarlijkse ondersteuning 
• Levering met Zoom Room-licenties (optioneel)

Advanced-bundel

De Advanced-bundel is een ideale vaste oplossing voor kleine 
vergaderruimten voor maximaal 6 personen. Een krachtige 
audio- en video-oplossing, met de Poly Trio als centrale 
luidsprekertelefoon en bedieningspaneel.

Inclusief:
• Studio X30 — alles-in-één videobar voor kleine vergaderruimten
• Trio C60 
• 55” LG interactief scherm 
• Muurbevestiging, bevestigingsmateriaal en bekabeling 
• Levering met Zoom Room-licenties (optioneel)

Professional-bundel

De Professional-bundel is een geavanceerde vaste oplossing voor een 
middelgrote vergaderruimte tot 10 personen.

Inclusief:
• Studio X50 — de alles-in-één videobar voor middelgrote 
vergaderruimten 
• TC8 touchscreen 
• 65” LG interactief scherm 
• Muurbevestiging, bevestigingsmateriaal en bekabeling 
• Levering met Zoom Room-licenties (optioneel)

Zoom Externe Medewerker  Bundels

Nieuw van Poly - de P5 studiokits. Gebouwd om Zoom voor externe werknemers te verbeteren door 
een professionele webcam en headset of speakerphone toe te voegen. Alle componenten komen 
samen in een pakket voor gemakkelijke aanschaf, eenvoudige installatie en een eersteklas ervaring. 
Koppel de P5-webcam met een Blackwire 3210, 3325, 4220 UC of Poly Sync 20+.



Handsets

VVX-150

405HD IP Phone

VVX-250

CCX 400

440 HD IP Phone

7821/7841 MPP IP 
Phone

VVX-350

CCX 500

445 HD IP Phone

8841/8851/8861 
MPP IP Phone

VVX-450

CCX 600 CCX 700 

450 HD IP Phone

Zoom Phone Hardware toevoegen

Headsets 

Vergadertelefoons

Blackwire 5200 Series

Adapt 165

Blackwire 7225 

Trio 8800

Adapt 360

Voyager 4200 UC

Adapt 560

Voyager Focus UC

MB660

Met Zoom Phone kunt u gebruik blijven maken van de traditionele bureautelefoon met geïntegreerde 
ondersteuning voor standaard VoIP-apparaten op basis van SIP. U kunt ook kiezen uit een groot 
aantal verschillende headset-opties om aan de eisen van uw gebruiker te voldoen. De onderstaande 
hardware-opties zorgen voor een vlekkeloze Zoom Phone-ervaring.

Trio C60



PSTN/SIP 
Trunk

Bring Your Own Carrier (voor 250+ seats)

Bedrijven die kiezen voor BYOC, kunnen:

Zoom Phone voorzien van telefoonnummers 
en lokale PSTN-toegang (Public Switched 
Telephone Network) in vrijwel elk land.

Problemen met nummerbehoud vermijden en 
de telefoonnummers bij hun huidige provider 
behouden.

Bijkantoren en gebruikers in een enkele 
cloud PBX-account samenbrengen voor 
gemakkelijker beheer.

Bestaande PSTN-contracten behouden om 
kosten van eerder opzeggen te vermijden.

Het team van Konekt, eigendom van Nuvias UC, heeft de kennis en expertise om SBC’s 
(session border controllers) te implementeren. Met ons brede scala van professionele diensten 
kunnen wij u helpen bij de installatie van de SBC voor BYOC (Bring Your Own Carrier) direct 
bij uw klanten voor eigen gebruik (Enterprise Model). De keuze van de SBC is afhankelijk van 
het aantal plaatsen. Tussen AudioCodes en Oracle kunnen wij een apparaat leveren voor 
bedrijven met een behoefte van 250 — 500.000 plaatsen.

SBC

Een volledig geïntegreerde 
communicatie-ervaring

door middel van Zoom Bring Your 
Own Carrier-mogelijkheden en 

compatibele hardware

Als u klanten heeft die nog 
gebruik maken van vaste PBX-
systemen, maar die wel willen 
profiteren van de voordelen van 
Zoom Phone, kunt u ‘Bring Your 
Own Carrier’ adviseren. Net 
als directe routering bestaat 
BYOC uit een session border 
controller van AudioCodes of 
Oracle. Dit vermindert complexe 
migratieprocessen en biedt 
flexibiliteit door bestaande 
legacy-systemen aan te sluiten 
op de cloud. Dit is vooral een 
voordeel voor klanten die kosten 
van eerder opzeggen willen 
voorkomen en de afgesproken 
gesprekskosten willen behouden.



Zoom Dienstverlening

Waarin onderscheidt Konekt 
zich van andere aanbieders 
van Zoom? Wij bieden niet 
alleen het product, maar ook 
een ervaring. We kunnen een 
aantal diensten voor Zoom 
en het bredere ecosysteem 
aanbieden, zodat uw 
eindgebruikers helemaal 
tevreden zijn met hun 
oplossing.

Locatieonderzoek

Weet u niet welke Zoom-oplossing 
het meest geschikt is voor uw 
klanten? Wij wel. Laat ons namens 
u een bezoek brengen aan de 
eindgebruiker of contact met hem 
opnemen om vast te stellen welk 
licentie-abonnement en welke 
hardware het beste aansluit op de 
eisen van de klant.

Telefoon-installatie 

Onze Zoom 
telefooninstallatieservice bestaat 
uit het installeren en testen van 
de IP-telefoons en de installatie 
van aanvullende infrastructuur die 
nodig is voor het leveren van de 
dienst.

Video-installatie

Ons team werkt al meer dan 10 
jaar voor een systeemintegrator. 
Zij implementeren graag de 
nieuwe vergaderzaalhardware van 
uw klanten, zodat gebruikers met 
één druk op de knop verbinding 
kunnen maken met hun Zoom-
meetings.

Projectlevering

Om ervoor te zorgen dat een 
project, in wat voor omgeving 
dit ook wordt geïmplementeerd, 
succesvol is, volgt ons team 
een op PRINCE II gebaseerd 
standaard end-to-end 
oplossingsleveringsproces dat is 
aangepast om diensten snel op de 
markt te brengen.

Haal alles uit Zoom

dankzij onze Zoom Dienstverlening



Konekt – part of SIPHON Networks Ltd.
Alexander Bellstraat 1
3261 LX Oud-Beijerland
Netherlands

Email: uc.sales.nl@nuvias.com   Phone: +31 (0) 186 704000
konekt.tech


