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Professionele samenwerking VoIP telefonie
Jacob Koelewijn van MKB-Support ICT en Ron Groen van ExpectiT bundelen krachten
De aankondiging van KPN over de uitfasering van traditionele ISDN lijnen betekent dat bedrijven genoodzaakt zijn om over te stappen op VoIP
telefonie. MKB-Support ICT uit Bunschoten-Spakenburg en ExpectiT uit Baarn zijn daarom een samenwerking aangegaan om lokale bedrijven te
voorzien van professionele, moderne telefonie. Dat het partnerschap zorgt voor een effectieve bundeling van krachten, bleek uit het succesvolle
project voor Huisartsenpraktijk Symfonie uit Bunschoten-Spakenburg.

MKB-Support ICT
Jacob Koelewijn van MKB-Support ICT is dit jaar al 15 jaar ondernemer met zijn ICT bedrijf in Bunschoten-Spakenburg. De eerste 14 jaar deed
hij dit als een ‘professionele hobby’ naast zijn baan - projectmanager bij KPN - en een jaar geleden heeft hij de stap gezet om fulltime als
ondernemer verder te gaan. Jacob Koelewijn: “Ik ben ooit begonnen met netwerkbeheer, het onderhouden van Pc’s en ISDN telefonie. Puur als

hobby, maar het werd steeds professioneler en mijn bedrijf steeds groter. Een jaar geleden was het tijd om fulltime met MKB-Support ICT verder
te gaan!”

Samenwerken aan mooie projecten
“Ik heb Ron Groen ontmoet bij Twizst. Hij geeft daar spinninglessen en ik verzorg de ICT. Omdat Ron zelf ook een ICT bedrijf heeft – ExpectiT
in Baarn – raakten we vanuit onze wederzijdse interesses aan de praat. Op dat moment mocht ik aan de slag bij Huisartsenpraktijk Symfonie om
daar de complete ICT én telefonie te verzorgen. Mijn expertise ligt bij ICT, telefonie en ISDN Linesharing, die van ExpectiT onder andere bij
VoIP telefonie. Hierbij belt men via een internetverbinding, wat goedkoper is en meer mogelijkheden biedt. KPN heeft aangekondigd alle ISDN
lijnen uit te faseren, waardoor bedrijven de overstap moeten maken naar VoIP telefonie. Zodoende zijn we onze krachten gaan bundelen en hebben
we bij Symfonie samen een schitterende telefooncentrale neergezet! Ze bellen nu via glasvezel en zijn met VoIP direct klaar voor de toekomst.
Daarnaast is het systeem natuurlijk ontzettend goed beveiligd.”

Koelewijn MKB-Support ICT en ExpectiT
Na het mooie project voor Symfonie gaat de samenwerking verder. MKB-Support ICT werkt op locatie bij de klant en wanneer extra expertise
nodig is, dan worden de krachten gebundeld met de professionals van ExpectiT. Daarnaast is het grote voordeel van de samenwerking het
voordelige tarief dat de bedrijven samen kunnen aanbieden. Dit maakt het overstappen naar VoIP extra aantrekkelijk. Ga voor meer informatie
naar www.mkb-support.com
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