
De oplossing van 3CX is al-
weer toe aan versie 18. Daar-
in zijn veel verbeteringen 

doorgevoerd die je logischerwijs 
kunt verwachten: efficiënter gebruik 
van onderliggende rekenkracht 
-onder meer door de tunnel en  
mediaaserver samen te voegen tot 
één service-, betere audiokwaliteit, 
verbeterd codecbeheer, maar ook 
vereenvoudiging van de SRTP-con-
figuratie. Partners zullen ook blij 
zijn dat 3CX het systeem heeft 
opgewaardeerd naar Debian 10. 

Klantgericht platform
Het belangrijkst is echter dat 3CX 
zijn visie heeft uitgebreid om mee 
te gaan met de ontwikkelingen in 
klantbehoefte, zo zegt Nick Galea, 
oprichter en CTO van 3CX. “Klan-
ten nemen steeds vaker contact 
op met bedrijven via tekst”, legt hij 
uit. “Uit onderzoek van Twilio blijkt 
dat 89 procent die mogelijkheid wil 
hebben, en dat willen ze via verschil-
lende platformen kunnen doen.” Te-
gelijkertijd biedt minder dan de helft 
van de bedrijven deze mogelijkheid. 
“Daardoor krijg je dat telefoontjes 
en tekstberichten door verschillende 
teams afgehandeld moeten worden. 
Je moet ook nog eens afzonderlijke 
systemen implementeren en behe-
ren. En het belangrijkste: ze kunnen 
live-chat bijvoorbeeld niet doorzet-
ten naar het callcenter.” Daarom, zo 
legt Galea uit, heeft 3CX als doel-
stelling om niet zomaar een com-
municatiesysteem te bieden, maar 
een Customer Communication Sys-
tem. Een klantgericht platform dus, 
dat niet alleen teamleden in contact 
houdt, maar ook de communicatie 
van het team met klanten verzorgt.  
“Dat geeft ze de middelen om aan-
vragen sneller af te handelen door 
een chatsessie op te waarderen naar 
telefoongesprek”, zegt hij. “Mensen 
willen het eerste contact per tekst 
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leggen, maar vaak hebben ze toch 
voice nodig om een probleem goed 
uit te leggen, of om een oplossing 
effectief tot zich te kunnen nemen.” 
Verbale communicatie, aldus Galea, 
is vaak nog steeds de snelste manier 
hiervoor. “We blijven immers men-
sen.”

Videoconferencing
Zoals voor alle aanbieders van com-
municatiemiddelen heeft de pan-
demie een grote impact gehad.  
Videobellen is in korte tijd de norm 
geworden. Ook op dat punt heeft 
3CX met versie 18 hoger dan voor-
heen ingezet. Volgens de CEO van 
3CX, Stefan Walther,  is het gebruik 
van videoconferencing toegeno-
men met 250 procent ten opzichte 
van voor de pandemie. “We hebben 
daarop ingespeeld door het plat-
form beter te optimaliseren voor 
lage bandbreedtes. De apps zijn 
aangepast, en dat geldt ook voor de 
interface”, aldus Galea. Nu bedrij-
ven met 3CX een eigen MCU kunnen 
opzetten, is ook de veiligheid beter  
geborgd. “Bedrijven hebben behoef-
te aan een eenduidige, geïntegreer-
de oplossing”, zegt Galea. “We blij-
ven de PBX verbeteren, en zorgen er 
zo voor dat partners zo’n platform 
in allerlei vormen kunnen aanbieden 
aan hun klanten.” ◾

40 ChannelConnect
December 2021


