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Het meest flexibele 
platform voor  
videoconferencing
Binnen het concept van hybride werken neemt videoconferencing een steeds 
belangrijkere rol in. Het onderhouden van persoonlijke contacten, het voeren 
van (zakelijke) vergaderingen, het is allemaal digitaal gemeengoed geworden. 
Hoewel videoconferencing niet nieuw is, is er in zeer korte tijd in de maatschappij 
bijzonder veel veranderd. Al die veranderingen zijn in tijdbestek van enkele weken 
doorgevoerd. Nu wordt het tijd om naar de fundamentele aanpak te kijken.  
Tekst: Hans Steeman

Het vergaderen per videoverbin-
ding is niet nieuw. Voor de pan-
demie had elk bedrijf ruimtes om 

in een kleiner gezelschap iemand via een 
beeldverbinding te benaderen. Tal van 
leveranciers hadden zich gespecialiseerd 
in H323- en SIP-oplossingen voor deze 
toepassing. En toen kwam de pandemie. 
Binnen een tijdsbestek van enkele dagen 
moesten bedrijven een oplossing beden-
ken. Het personeel zat thuis en had met 
uitzondering van de bedrijfslaptop geen 
middelen. Toch moesten ze wel benader-
baar gemaakt worden. Microsoft Teams 
(onderdeel van het veel gebruikte Of-
fice 365-pakket), Cisco Webex, Pexip, 
 Google Meet en Zoom werden van rela-
tief onbekende services tot life saver. In 
een zeer korte tijdspanne wist het per-
soneel elkaar weer te vinden. Zeker in 
Europa, waar Office 365 veel gebruikt 
wordt, heeft Microsoft hier garen bij ge-
sponnen. Teams was ineens een begrip.
Dit is het scenario dat Bert de Vos, 
 Channel Sales Manager Central Euro-
pe Pexip, nu schetst. Het bedrijfsleven 
heeft efficiënt en snel het probleem 
onder controle gekregen. Er kon weer 
gewerkt worden, grote investeringen 
waren niet nodig. Maar, zo zegt hij: “Nu 
breekt het moment van bezinning aan. 
Welke  keuzes maken we echt en hoe 

gaan we de komende jaren invulling ge-
ven aan de behoefte van videoconferen-
cing. Niet in de laatste plaats zijn zaken 
zoals privacy en security nu een heel 
 belangrijk aandachtspunt.”

Pexip is er voor de grote gebruikers
Het product Pexip is niet voor ieder-
een een bekende naam. Toch is het een 
heel opvallende speler. Zo is dit Noorse 
bedrijf één van de weinige aanbieders 
met een Europese grondslag. Pexip is 
ontstaan uit het DNA van Tandberg, 
op dat moment marktleider van video-
conferencingsystemen, die volledig op-
gegaan is in Cisco. 
De oprichters in Noorwegen hebben 
vervolgens nagedacht over hun toe-
komst en in de geest daarvan Pexip ont-
wikkeld. Ze hadden de technologische 
kennis in elk geval op de plank liggen. 
Het is een software-omgeving gewor-
den, die zowel als SaaS vanuit de cloud, 
danwel als on-prem service afgenomen 
kan worden. De abonnement gebonden 
service vergt voor de klant geen inves-
teringen in hardware en biedt maximale 
vrijheid qua looptijd en het aantal licen-
ties.
Bert de Vos: “Met Pexip richten we ons 
op de hele grote afnemers, zoals de 
overheid en de ziekenhuizen. Zij  kunnen 

PEXIP: ‘HET IS TIJD VOOR BEZINNING’

‘Bedrijven hebben snel een oplossing 

gekozen waarbij bestaande 

infrastructuur even werd vergeten’

met dit product hun communicatie-
behoefte perfect invullen en dat 
alles met de wetenschap dat hun 
partner een Europees bedrijf is. 
Deze Europese achtergrond is es-
sentieel in verband met bijvoor-
beeld de privacy. Alle gegevens 
worden in Europa onder de  strenge 
privacywetgeving (GDPR) be-
waard. Bij Amerikaanse oplossing 
kan dat anders liggen.” Medische 
informatie, strategische keuzes en 
andere vertrouwelijke  informatie 
moeten ook in dit digitale domein 
veilig behandeld worden.

Terug naar kantoor
De inrichting van een meeting room 
is iets anders dan software op een 
laptop zetten. De Vos: “Bedrijven 
hebben snel een oplossing gekozen 
waarbij bestaande infrastructuur 
even werd vergeten. De H232- en 
SIP-oplossingen passen niet in het 
concept van IP-services als Micro-
soft Teams, Zoom en Google Meet. 
Toch zijn het nog steeds systemen 
die op veel plaatsen heel erg goed 
voldoen en bij lange na niet afge-
schreven zijn. Bovendien zijn inves-
teringen in Microsoft Teams Rooms 
(MTR’s) langetermijninvesteringen 

die ook een implementatietijd ver-
gen. De spagaat is duidelijk, er zijn 
bestaande oplossingen die veelal 
nog voldoen en er moet vooruitge-
keken worden naar nieuwere oplos-
singen die tijd en geld vergen. “
Een ander markant verschil is 
dat Microsoft Teams vanuit de 
 Windows-gedachte gebouwd is, 
met bijbehorende nukken, terwijl 
videoconferencingsystemen eigen-
lijk op hun eigen solide toepassing 
georiënteerde fundament gebouwd 
 zouden moeten worden.

Een verzameling connectoren
Het grote verschil tussen Pexip en 
systemen als Teams, Zoom, Meet en 
Webex, is dat Pexip ontwikkeld is 
vanuit een connectiviteitsgedachte. 
Niet elk bedrijf zal dezelfde oplos-
sing voor conferencing kiezen, toch 
wil iedereen met elkaar communi-
ceren. Teams en Zoom praten niet 
vanzelf met elkaar.

Pexip is een conference-oplossing 
met een breed scala aan gateways. 
Oude videoconferencingsystemen 
en moderne weboplossingen vor-
men weer een geheel. Via de juis-
te gatewaylicentie kan elk product 
aan Pexip gekoppeld worden en 
kunnen bedrijven onderling met el-
kaar communiceren met hun voor-
keursomgeving. De gateways van 
Pexip doen de rest. Teams en Goog-
le Meet zijn ineens weer met elkaar 
verbonden, zo ook de H323- en 
SIP-endpoints.
Je kunt als bedrijf de huidige sys-
temen blijven gebruiken en combi-
neert het beste van twee werelden. 
Microsoft Teams op desktop en 
meetingrooms met bestaande sys-
temen die volledig (native) in Teams 
geïntegreerd zijn. Toekomstige in-
vesteringen in MTR’s kunnen trager 
uitgerold worden en investeringen 
van weleer kunnen volgens plan af-
geschreven worden. ◾
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