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SMARTPHONE ALS 
STARTPUNT COMMUNICATIE
We kunnen geen dag, geen moment meer zonder smartphone. 
Natuurlijk hebben we ook vaak een haat-liefde verhouding met 
de smartphone, maar zowel privé als zakelijk is deze mobiele 
alleskunner het middelpunt van alle communicatie. Zeker nu 
in 2020 iedereen door de Coronacrisis versneld thuis is gaan 
werken, is het evident dat alle communicatie primair naar de 
smartphone wordt gerouteerd. De laptop is daarbij het ‘voor 
‘t zware werk-broertje’, die ook een belangrijke rol speelt in de 
dagelijkse communicatie voor e-mailing, collaboratieprogramma’s 
als Slack en MS Teams en zeker ook voor telefonie. Xelion was 10 
jaar geleden één van de eerste aanbieders van iets wat toen de 
soft-pbx werd genoemd. Daarmee kon een telefoongesprek ook 
op de desktop of laptop worden aangenomen of gestart en dat 
onafhankelijk van waar de medewerker in kwestie zich bevond. 
Toentertijd was dat nog behoorlijk vloeken in de kerk, maar met 
het uitfaseren van ISDN in 2019, is vrijwel elke organisatie over naar 
VoIP. De volgende stap is 100 % cloudgebaseerde communicatie, 
waarbij de software om mee te communiceren helemaal in de 
cloud staat.

In een tijd waarin overal en altijd kunnen werken en 
communiceren de norm is, verbeteren organisaties de 
bereikbaarheid door medewerkers met hun smartphone 
aan te sluiten op de bedrijfscentrale. 

Het grote voordeel van bellen vanuit een app op de smartphone, 
is dat mensen op deze manier ook zonder telefoon van de zaak 
kunnen worden toegevoegd aan de organisatie.  Ze kunnen de 
Xelion-app makkelijk op hun smartphone downloaden en zo 
onderdeel worden van de bedrijfscentrale. Zo kunnen ze thuis de 
telefoon aannemen zonder dat de klant of andere relatie door heeft 
dat het niet uit het pand komt. Feitelijk is telefonie definitief los 
komen te staan van fysieke locaties en gebracht naar waar 
het hoort te zijn: bij de mensen, de medewerkers die vanuit 
elke locaties kunnen participeren in het klantcontact. Om 
dit nog makkelijker te maken introduceerde Xelion ook als één 
van de eerste de mobiele app, waarmee alle functionaliteiten 
van de traditionele telefooncentrale onder 1 knop zijn komen 
te zitten.  Het grote voordeel van bellen vanuit de app is dat de 
bereikbaarheid wordt geoptimaliseerd en geïntegreerd met 
werkroosters, agenda’s en profielen.  De telefoniecentrale wordt 
daarmee feitelijk de communicatiecentrale.  



Aantal abonnementen op basis van device x miljard. 
Bron: Mobility Report
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TRENDS: 
MOBILE FIRST 
De marktpenetratie smartphone gaat langzaam maar zeker 
naar de 95% van de wereldbevolking tussen de 9-95 jaar: Op 
dit moment beginnen de eerste visionairs als bijvoorbeeld Elon 
Musk te verkondigen dat de smartphone ooit wordt vervangen 
door een chip in je hersenen. Let it be, we gaan het zien, maar 
vooralsnog is de smartphone en steeds vaker zijn ‘kameraad’ de 
smartwatch, het vetrekpunt van onze dagelijkse communicatie. 
Kinderen krijgen zo ongeveer op hun 9e -10e levensjaar hun 
eerste smartphone. Eerst is dat een afdankertje van papa, mama 
of broer/zus, maar zo in hun pubertijd worden alle spaarcenten 
ingezet om een knap, snel en fully connected device aan te 
kunnen schaffen. Ook vrijwel alle senioren hebben tegenwoordig 
een smartphone. Natuurlijk wordt er nog wel wat gemopperd, 
maar feitelijk leert iedereen van elkaar en wordt er al snel driftig 
gewhatsappt en gewordfeud met de kinderen en kleinkinderen. 

MOBIELE ABONNEMENTEN 
& ANDERE DEVICES 2013-2020
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Nederland #1 smartphoneland. Nederland heeft de hoogste 
smartphone-penetratie van alle onderzochte landen wereldwijd, 
zo komt uit een onderzoek van Deloitte in 2019 naar voren. 
Maar liefst 93% van de Nederlandse consumenten geeft aan in 
het bezit te zijn van een smartphone, een flinke 8% meer dan 
in grote Europese economieën als Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk. Scandinavische landen kennen net iets meer smart-
phonegebruikers met 86% in Denemarken en Finland en 89% in 
Zweden. Ierland en Luxemburg zijn samen met Turkije en Spanje 
verder de enige landen die boven de 90% smartphonegebruikers 
uitkomen. Buiten Europa hebben voornamelijk Chinezen en 
Australiërs vaak een smartphone, met respectievelijk 89% en 88% 
van de respondenten die een smartphone bezitten.

Zakelijke communicatie primair via de smartphone. 
Elke zakelijke professional heeft een smartphone. Steeds meer 
bedrijven kiezen er voor om mensen hun eigen smartphone te 
laten gebruiken en daarvoor een vergoeding te betalen. Vanwege 
de kostenbesparingen en het gebruiksgemak is Bring Your Own 
Device (BYOD) populair onder bedrijven. Dit refereert aan de trend 
waarbij werknemers  privé-apparatuur meenemen naar het 
werk, hetgeen ook past in een tijd waarin er steeds meer met een 
flexibele schil van freelance medewerkers wordt gewerkt. Volgens 
BetaNews zal de BYOD-markt in 2022 maar liefst 367 miljard 
dollar waard zijn. In 2014 was dit nog maar 30 miljard dollar. Door 
te werken met goed beveiligde native app’s, zoals Xelion die biedt, 
kunnen applicaties als e-mail en telefonie eenvoudig worden 
ontsloten. Zo worden organisaties ook wendbaarder en in alle 
opzichten meer flexibel. 
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ONTWIKKELINGEN 
IN MOBILITY
Het klinkt misschien als een paradox, maar vaste telefonie is in 
de afgelopen jaren mobiel geworden. Daar waar vaste telefoons 
al steeds vaker werden vervangen door soft-clients op de 
laptop of smartphone, is deze ontwikkeling nu versneld door de 
Coronacrisis.  Medewerkers werden immers massaal gevraagd 
om vanuit huis te gaan werken. Dankzij de opkomst van de 
cloud en deze soft-pbx op basis van VoIP was de implementatie 
van de flexibele organisatie in veel gevallen geen probleem. Zo 
konden de ‘Anywherians’ makkelijk worden bereikt en onderdeel 
worden gemaakt van de virtuele organisaties. De belangrijkste 
ontwikkelingen in techniek zijn als volgt:

Peer2Peer 
Met de komst van GSM in 1993 werd de eerste stap gezet naar een 
cultuur waarin we elkaar konden bellen los van een locatie. Was 
het in de eerste jaren redelijk ‘not done’ om elkaar op de mobiele 
telefoon te bellen, later werd dit steeds meer een geaccepteerd 
gemeengoed. Met de komst van WhatsApp werd het ook steeds 
normaler om direct met elkaar te chatten. Waar het feitelijk op 
neer komt, is dat we steeds vaker direct contact zoeken met de 
persoon die we ook daadwerkelijk moeten ‘spreken’. Natuurlijk 
wordt er ook nog steeds met organisaties gebeld via een algemeen 
nummer, maar wanneer we eenmaal de juiste persoon in beeld 
hebben, dan zullen we altijd de neiging hebben om dit directe 
contact te gebruiken. Organisaties kunnen er dankzij de software 
van Xelion voor kiezen om ook ‘vaste nummers’ direct naar een 
mobiele telefoon te routeren. Door het gebruik van een vast en een 
mobiel nummer op één telefoon kun je heel eenvoudig zakelijk en 
privé scheiden. Het is niet meer nodig om met 2 telefoons rond te 
lopen en om 2 telefoonabonnementen af te sluiten. Als je zakelijk 
niet bereikbaar wilt zijn, krijg je uiteraard privégesprekken nog wel 
gewoon nog binnen via de ‘native dial’ van de smartphone, die aan 
de simkaart van de mobiele provider vast zit.
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Bellen via een app
Xelion was een van de eerste telefonie-oplossingen waarbij 
medewerkers konden bellen via een app. Deze app werd in 
2019 in een geheel nieuwe release opnieuw gelanceerd. Het 
grote voordeel van zo’n app is dat alle functionaliteiten van de 
telefooncentrale onder één knop zitten. Zo kan er makkelijk 
tussen collega’s onderling gechat worden en is doorverbinden of 
het opzetten van een conference call een koud kunstje geworden. 
Ook kan er via koppelingen naar agenda’s worden gekeken 
of iemand beschikbaar en bereikbaar is. Tenslotte kunnen 
er groepen worden aangemaakt, hetgeen er voor zorgt dat 
onbekende nummers altijd ergens terecht komen. Dit kan handig 
zijn als klanten naar een locatie, team of afdeling bellen. 

Voordelig bellen over data
Feitelijk is het bellen met een appje van Xelion een Over the Top 
(OTT), waarmee het telefoongesprek net als bij bellen via VoIP 
over internet gaat. Dit heeft grote voordelen. Zo gaat bellen via 
je databundel van 4G of 5G. En als je even geen bereik hebt, 
kun je naar Wifi of naar GSM overschakelen. Dus geen slechte 
gesprekskwaliteit of gesprekken die wegvallen. Nog een groot 
voordeel is dat je zelf de vrijheid hebt om een passend sim-
abonnement te kiezen. Dus woon je in een gebied waar dekking 
provider A slecht is dan kun je de app met provider B gebruiken. Dit 
creëert flexibiliteit, keuzevrijheid, altijd de juiste gesprekskwaliteit, 
lage belkosten én de mogelijk om nooit meer een gesprek te 
missen!



8
XELION
ALLES WORDT MOBIEL

Koppeling met andere applicaties
Dankzij het gebruik van een software gedreven applicatie als 
Xelion kunnen heel makkelijk koppelingen worden gemaakt met 
andere business-applicaties. Een van de meest voor de hand 
liggende alsook meest toegepaste koppeling is die met het 
CRM-systeem. Hierdoor worden binnenkomende en uitgaande 
gesprekken direct gekoppeld aan de juiste klantgegevens.  Zo 
wordt de klant of relatie herkend aan het nummer en kunnen 
andere medewerkers de gespreksnotities lezen in CRM . 
Hiervoor zijn ook à la carte-apps beschikbaar voor ambulante 
professionals, zoals thuiszorg of monteur waarin we specifiek díe 
informatie presenteren die je voor je vak nodig hebt. Makkelijk, 
efficiënt en altijd op de juiste manier in contact met collega’s en 

klanten.Security 
Een aandachtspunt bij het gebruik van mobiele applicaties is 
de beveiliging. Zeker weten dat alleen de juiste persoon gebruikt 
maakt van de app’s gebeurt natuurlijk vooral door het apparaat 
te voorzien van een password of biometrische beveiliging.  Xelion 
biedt in haar app de maximale beveiliging. Alle informatie binnen 
Xelion is encrypted: dat wil zeggen dat gegevens niet door derden 
kunnen worden ingezien en/of dat gesprekken niet kunnen worden 
afgeluisterd. Xelion voldoet hiernaast ook aan de avg-richtlijnen. 
Bij verlies of diefstal van een mobiel, kan de informatie de toegang 
tot persoonsgegevens zeer eenvoudig worden geblokkeerd. Er 
worden geen persoonsgegevens op de PC/laptop of smartphone 
opgeslagen. Ze staan 100% in de beveiligde cloud-omgeving. 

Meten is weten
Het grootste voordeel van bellen via de app van Xelion is 
dat bedrijven veel meer inzicht krijgen in de bereikbaarheid. 
Overzichten over inkomende en uitgaande gesprekken kunnen real 
time worden gevolgd in de app met handige wallboards. Zo kun je 
zelfs op vakantie zien of alles naar wens verloopt. Voor organisaties 
die Xelion en Teams gebruiken zorgt de integratie tussen beide er 
voor dat één adressenboek en één presence overzicht beschikbaar 
is. Mochten organisaties er voor kiezen om bijvoorbeeld ook 
communicatie op Microsoft Teams toe te staan, dan kan er middels 
een API toch worden bekeken welke consequenties dit heeft gehad 
op de bereikbaarheid. Zo wordt alle communicatie steeds meer via 
deze centrale geregeld en gerapporteerd.  
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CONCLUSIES 
We kunnen zakelijk niet meer om de smartphone heen als 
belangrijkste device om mee te bellen. Het grote voordeel van 
het werken met een telefoniecentrale die ook als app op de 
smartphone te gebruiken is, is dat de controle over aanwezigheid 
van mensen en daarmee ook de bereikbaarheid een stuk groter 
wordt. Medewerkers worden zo ook op andere locaties, zoals thuis 
of op een flexwerkplek, onderdeel van de bedrijfscommunicatie. 
Het gemak van een smartphone komt daarmee ook in dienst van 
de organisatie te staan. Tenslotte kunnen ook mobiele processen 
en integraties met klantgegevens worden toegevoegd in het 
primaire proces. De smartphone of tablet is daarbij, samen met het 
broertje de smartwatch, steeds meer het eerste apparaat waarmee 
mensen bellen of gebeld worden. Daarbij zijn koppelingen met 
CRM- en ERP-systemen ook makkelijker te integreren en wordt 
een virtuele organisatie net zo krachtig, of juist wel krachtiger  als 
één waarbij iedereen vast op een kantoor zit. De bereikbaarheid 
van een organisatie is in ieder geval de grote winnaar.

Xelion en mobiel
Als één van de eerste telefonieplatforms in Nederland bood Xelion 
een volledige vast-mobiele integratie aan. In 2018 werd met de 
nieuwe release van de mobiele app weer een grote voorsprong 
genomen. Xelion snapt heel goed dat ook het verkeer van de ‘vaste 
telefonie’ zich steeds meer op de mobiele smartphone afspeelt. 
Dit is hét primaire device geworden voor zakelijke communicatie. 
Zeker in de coronatijd waarin iedereen steeds meer thuis ging 
werken werd de smartphone hét belangrijkste apparaat als het 
gaat om bereikbaarheid.

- Geschikt voor elk mobiel netwerk
- Keuzevrijheid sim-abonnement 
- Zowel bellen over GSM als data
- Zakelijk en privé gescheiden 
- Makkelijk te installeren 
- Wallboards in de app 
- Security en encryption
- Naast bellen ook een chatfunctie
- Geïntegreerde agenda
- Maatwerk apps voor ambulante beroepen

BELOFTES VAN XELION 
VOOR MOBIEL


