
Mitel kondigtzakelijk portfolio aan voor mobile-first
toepassingen
Combinatie van mobiele, cloud-, enbedrijfscommunicatieoplossingen biedt naadloos online
samenwerken encommuniceren

Mitel® (Nasdaq:MITL)(TSX:MNW), leverancier van bedrijfs-, cloud- en mobiele communicatie,
kondigtvandaag zijn suite aan van producten en diensten voor de cloudgedreven mobiele
organisatie. Mitel richt zich op de mobiele organisatie, waarbedrijfscommunicatie, inclusief
spraak, video, aanwezigheidsinformatie en chat,zich naadloos over alle (mobiele) toestellen
uitstrekt. Het nieuwe portfoliobestaat uit Mitel MiCollab, Voice over WiFi-bellen via 4G
netwerken, mobiele toepassingenvoor het hotelwezen en een uitbreiding van het cloudaanbod.

Mitel MiCollab: biedt unified communicationsoftware voor online samenwerken,
presence-informatie, chat en betere bereikbaarheid, die specifiek is ontworpen voor
gebruik op smartphonetoestellen (voor Apple, Android, Windows en Blackberry). Het biedt
een intuïtieve gebruikersinterface voor realtime spraak, video en samenwerken. Deze mobile-
first versie van MiCollab stelt kleine, middelgrote en grote organisaties in staat om
geavanceerde functies voor aanwezigheid, zakelijke en persoonlijke contactenlijsten en click-
to-call te leveren. Deze functies verbeteren de samenwerking tussen teams, het delen en
bewerken van documenten en de bereikbaarheid.

Voice over WiFi-bellen: Mitel is de eerste leverancier van mobiele oplossingen die Voice
over WiFi (VoWiFi) via 4G/LTE aanbiedt aan mobiele operators in Azië, Europa en Noord-
Amerika. Met Mitels VoWiFi-oplossing, die al wordt gebruikt door grote operatoren zoals T-
Mobile in de V.S., waar meer dan 7 miljoen gebruikers via WiFi bellen, kunnen operators nu
zakelijke communicatiefunctionaliteit voor smartphones bieden met carrier-grade beveiliging
en operationele besparingen.

Uitbreiding clouddienstverlening: met de uitbreiding van het MiCloud-platform naar
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland speelt Mitel in op een groeiende vraag naar
cloud-gebaseerde communicatie. Met dit uitgebreide cloudaanbod is Mitel beter voorbereid
op de volgende cloud – de mobiele cloud. Operators zoals T-Mobile Nederland maken reeds
gebruik van het cloudplatform van het bedrijf.

Uitgebreide klantenservicefuncties voor de mobiele consument: MiContact Center
wordt al gebruikt door honderdduizenden contactcentermedewerkers. De uitgebreide
analyse- en integratiemogelijkheden leveren een betere klantervaring op waarbij
klantgegevens worden geïntegreerd met Internet of Things- en/of Mobile 2 Mobile (M2M)-



triggers.
Nieuwe mobiele functies voor het hotelwezen die een meer geïndividualiseerde

gastervaring mogelijk maken: Mitel biedt gepersonaliseerde diensten die de interactie
tussen hotelgasten en –personeel, die beiden steeds vaker mobiel zijn, verbetert. Mitel’s
hoteloplossingen koppelen de smartphone van de gast aan het hotelnetwerk, zodat die een
uitbreiding wordt van de kamertelefoon en de gast toegang biedt tot de kamersleutel,
voicemail, sneltoetsfuncties en locatiegebaseerde functies voor dienstenlevering. Hotels
kunnen hiermee nieuwe diensten aanbieden.

“Gebruikers verwachten rijke en context gerelateerde diensten op het toestel
van hun keuze, zodat bedrijfscommunicatie vergelijkbaar wordt met de manier
waarop privé op een mobiele telefoon wordt gecommuniceerd en mobiele
communicatie op zakelijk niveau kan worden geïntegreerd. Het snijpunt tussen
mobiele en cloudcommunicatie doorbreekt technische barrières en brengt ons
op het punt waar een echt naadloze samenwerking en communicatie mogelijk
wordt. Die naadloze ervaring aanreiken aan de klanten is Mitels missie en
opdracht.„
— Rich McBee, president en CEO, Mitel

Kernfeiten

Meer dan 1,6 miljoen gebruikers over de hele wereld doen een beroep op Mitel voor
cloudcommunicatie

Mitels klanten omvatten 15 van de 20 grootste mobiele operatoren ter wereld
Mitel is wereldwijd erkend als de marktleider in Gartner's Magic Quadrant for Unified

Communications

Gerelateerde materialen

Lees de mobile enterprise strategy press release
Bekijk de mobile enterprise video
Bekijk de MiCollab video
Download de whitepaper "Mobilizing Realtime Communications"
Download het eBook: "Mobile Enterprise 2020"
Lees de blog: "Re-imagining the Mobile Enterprise"
Zie de infographic: "8 Ways Mobile-Enabling Your Workforce Saves Time and Money"
Word lid van de Mitel User Group 



OVER MITEL

Over Mitel
Mitel (NASDAQ: MITL; TSX: MNW) is dé kracht achter meer dan 2 miljard zakelijke verbindingen en 2 miljard
mobiele abonnees per dag en ondersteunt daarmee organisaties en carriers bij het leggen van verbindingen,
samenwerken en het bedienen van hun klanten. Onze experts op het gebied van communicatie-oplossingen
ondersteunen meer dan 60 miljoen zakelijke gebruikers in meer dan 100 landen en 130 mobiele service providers
waaronder 15 van de top 20 mobiele carriers ter wereld. Dat maakt ons uniek en het enige bedrijf dat in staat is een
brug te slaan tussen zakelijke en mobiele gebruikers.

A propos de Mitel
Mitel (NASDAQ: MITL; TSX: MNW), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise
et des communications mobiles, permet aux entreprises de se connecter, de collaborer et aux opérateurs mobiles
de proposer des services innovants à leurs clients. Nos experts sont au service de plus de 60 millions d’utilisateurs
dans plus de 100 pays, et de 130 fournisseurs de services mobiles, dont 15 des 20 plus grands opérateurs mobiles
au monde. Mitel se positionne ainsi comme la seule entreprise en mesure de fournir le lien entre l’entreprise et les
clients mobiles.
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