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HET FRANSTALIG BELGISCH
KATHOLIEK ONDERWIJS
SCHAKELT MET ALLOCLOUD
OVER NAAR CLOUD-TELEFONIE
Saintes, xx juni 2017 - ALLOcloud sleept een grootse openbare aanbesteding
binnen om de Franstalige katholieke scholen van België te laten overstappen
naar cloud-telefonie. Zo krijgen alle scholen de mogelijkheid om hun centrale,
telefoonlijnen en -communicaties naar de cloud te migreren, wat betekent dat
ze dan ook afscheid nemen van de klassieke operatoren die ze tot nu toe
gebruikten.
In partnerschap met Panasonic Business won dit Brabantse bedrijf deze
kaderaanbesteding voor de potentiële implementatie binnen de 700 scholen
van het netwerk, wat geschat neerkomt op een cijfer van meer dan 15 miljoen
euro over een duur van 4 jaar.
Dit zijn de criteria die het katholieke onderwijs hebben overtuigd om voor
ALLOcloud te opteren:

BESPARING VOOR DE SCHOLEN
De scholen hoeven voortaan geen centrale meer te huren, kunnen hun telefoonabonnementen opzeggen en
hun communicaties nu tegen een fractie van de huidige prijs krijgen (oproepen tussen scholen worden
bovendien gratis!). Dit zijn dus substantiële en onmiddellijke besparingen voor de scholen!

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
De ALLOcloud-oplossing is een ‘plug and play’-systeem, dat de scholen desgewenst zelf kunnen installeren.
Ze hoeven eenvoudigweg de telefoontoestellen aan te sluiten, waarna ze zich automatisch zelf configureren!

EENVOUDIG TE BEHEREN
De school beheert haar telefonie via een webportaal, waardoor ze zelf wijzigingen kan doorvoeren (aanmaken
van een gebruiker, een telefoon toevoegen, openingstijden wijzigen enz.) of een eigen oproepenstroom kan
bepalen zonder hiervoor een beroep te moeten doen op een gespecialiseerde technicus. Enkele klikken en
klaar!
Na een preselectie werd een reeks netwerken ontplooid in scholen bij wijze van test. De Centrale des marchés
de l’enseignement catholique was tevreden over de resultaten en dus besloot ze de aanbesteding toe te
wijzen aan ALLOcloud.
De kmo uit Saintes vroeg aan de divisie Panasonic Business om haar als partner bij dit project te begeleiden
voor het materiaalbeheer. Zo zal Panasonic Business de SIP-telefoontoestellen aanleveren, die overigens door
tientallen cloud-telefonieoperatoren in Europa gebruikt worden.

EEN GESLAAGD PARTNERSCHAP MET PANASONIC
“Dit partnerschap met ALLOcloud in België betekent dat we continu in contact staan om samen oplossingen
voor de klanten te ontwikkelen”, benadrukt Karl Everaert, Country Manager Benelux van Panasonic System
Communications Company Europe. “Zo kunnen we optimaal samenwerken aan het project voor het katholiek
onderwijs. We staan garant voor de goede werking en de continuïteit van ons materiaal en de cloud-diensten
van ALLOcloud. Kortom, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de Panasonic-producten met de expertise,
kennis en uitstekende diensten van ALLOcloud.”
“We zijn uiteraard erg trots dat we deze openbare aanbesteding binnenhaalden voor de neus van andere
grote spelers uit de sector”, verklaart Jacques Gripekoven enthousiast, CEO van ALLOcloud. “Onze teams
hebben hard gewerkt om ons platform voor telefonie en cloud-samenwerking te ontwikkelen. Deze hoogst
innovatieve technologie maakt het ons dus mogelijk om op grootschalige projecten - zoals dit - te mikken.”

OVER ALLOcloud
ALLOcloud is een dienst voor telefonie en geüniformeerde communicatie in
de cloud, die in 2013 gelanceerd werd. ALLOcloud is een initiatief van
EYEPEA.eu, dat systemen integreert voor VoIP (Voice over Internet Protocol)
en voor samenwerkingen gebaseerd op open source-architecturen, actief
sinds 2005. Het bedrijf is gevestigd in Saintes (Waals-Brabant, België). Meer
info: www.allocloud.com. Tel.: +32 2 880 72 40.

OVER PANASONIC BUSINESS
PSCEU is het Europese filiaal van Panasonic Systems Communications Company, de wereldwijde B2B-afdeling
van Panasonic. PSCEU stelt zich tot doel het beroepsleven van de ondernemingen te verbeteren en hen te
helpen om hun doeltreffendheid en prestaties te doen toenemen. Het bedrijf wil ondernemingen eveneens de
mogelijkheid geven om allerhande gegevens zoals beeld, stem en tekst te verwerven, verwerken en door te
geven. Zijn producten omvatten onder andere interfoonschakelaars, printers en professionele camera’s, tot
projectoren, grote schermen en stevige draagbare computers. Meer informatie: http://business.panasonic.eu. +32
2 792 04 56.
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