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MICROSOFT TEAMS
MET ZAKELIJKE
TELEFONIEFUNCTIES.
DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN.



THUISWERKEN
Flexibel- en thuiswerken is inmiddels 
een veel gebruikte manier van werken 
geworden. Microsoft Teams is dé tool 
om te communiceren en beter samen 
te werken met je collega’s, ook vanuit 
huis. Maar hoe makkelijk zou het zijn 
om je bekende en betrouwbare Mitel 
telefoniefuncties te gebruiken in Teams?

DE VOORDELEN VAN TEAMS & MITEL
Teams is Microsoft’s samenwerktool die op een intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke wijze collega’s, afdelingen en externe met elkaar 
verbindt. Wat zijn de voordelen van Microsoft Teams?

 Naadloze integratie met applicaties uit Office365 waardoor o.a.   
 samenwerken in documenten eenvoudig kan worden uitgevoerd;
 Meest toegankelijke online vergadertool van het moment met diverse 
 opties om succesvol te faciliteren.

Mitel biedt al tientallen jaren een hoog betrouwbare, kwalitatieve en 
beveiligde telefonieoplossing met uitgebreide en toegankelijke faciliteiten 
om organisaties van klein tot groot optimaal te ondersteunen.

 Unieke vast-mobiel integratie om o.a. “mobiel tenzij...” werken in te  
 richten. Met of zonder ondersteuning van een publieke provider;
 Geïntegreerde contact center functies voor zowel kleine als grote  
 omgevingen. Inclusief multi-channel functies (webchat & social 
 media integraties, zoals WhatsApp);
 Robuuste ontwerpmogelijkheden in een cloud, hybride en on-premise  
 variant.



We zullen de 3 mogelijke oplossingen hieronder uitgebreid toelichten.

1. DIRECT ROUTING

Direct routing komt beschikbaar binnen de “phone system” gebruikerslicentie van 
Microsoft en maakt het mogelijk om SIP-telefonie verkeer te routeren van Teams naar 
het Mitel-platform. Van het Mitel-platform kunnen vervolgens alle vaste telefonie functies 
gebruikt worden. 

Met andere woorden: een gebruiker in Teams kan intern en extern bellen en gebeld 
worden vanuit eigen klantdomein. Alle unified communications functies worden dan 
voorzien met Microsoft Teams, alle telefoniefuncties worden geleverd vanuit Mitel.

Wat heb je nodig?
• Een Microsoft Phone system licentie (indien er geen Office 365 E5 gebruikerslicenties 

beschikbaar zijn);
• Een SIP trunk kanaal (voor de connectie tussen Mitel en de audiocodes op basis van 

de SIP trunk);
• Er dient een Audiocodes gateway geplaatst te worden (mogelijk in het Nemesys 

datacenter).



Wat heb je nodig?
• Een Microsoft Phone system licentie (indien er geen Office 365 E5 gebruikerslicenties 

beschikbaar zijn);
• Een Call2Teams abonnement; 

Een SIP trunk kanaal (voor de connectie tussen Mitel en de audiocodes op basis van 
de SIP trunk).

2. CALL2TEAMS

Vergelijkbaar met optie 1 waarbij de lokale (of private cloud) SBC van Audiocodes wordt 
vervangen door de cloud SBC-dienst van Call2Teams. 

Met andere woorden: een gebruiker in Teams kan intern en extern bellen en gebeld 
worden vanuit eigen klantdomein. Alle unified communications functies worden dan 
voorzien met Microsoft Teams, alle telefoniefuncties worden geleverd vanuit Mitel.



3. MITEL WEB EXTENSIE (MICOLLAB)

Met deze optie is geen phone system licentie benodigd van Microsoft. De 
telefoniefuncties van Mitel worden op basis van webintegratie in Microsoft 
Teams beschikbaar gemaakt. Gebruikers kunnen door middel van de Mitel 
web extensie direct de nummers binnen Microsoft Teams selecteren waarbij 
de Mitel softphone, mobiele telefoon of hardphone wordt gebruikt.

Wat heb je nodig?
• Een Mitel MiCollab licentie (indien niet aanwezig);
• Enkel een Microsoft Teams client (vanaf Office365 E1).



INTERESSE?

088-633 1000

info@nemesys.nl
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Nemesys kan alle 3 de mogelijke oplossingen leveren. 
Hiermee gebruikt jouw organisatie telefonie op een 
betrouwbare en uniforme wijze van het beste uit 2 
werelden. Optie 3 is kostentechnisch de meest interessante, 
aangezien er geen Microsoft toevoeging op een Office 365 
abonnement hoeft worden afgenomen. Daarnaast is deze 
optie ook technisch de meest toegankelijke omdat er geen 
SIP trunk koppeling gemaakt hoeft te worden. Met deze 
optie is echter geen telefoniefunctie van Microsoft mogelijk. 
Omdat deze worden voorzien door Mitel zal dit functioneel 
ook het best aansluiten voor de meeste organisaties.

CONCLUSIE
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