
Avaya Cloud Office (ACO) is een innovatieve, cloud-gebaseerde UC-as-a-Service oplossing die de voordelen 
van een modern UCC-platform combineert met intuïtieve mobiele of desktop clients. De gebruiksvriendelijke 
multi-tenant oplossing opent de deur naar cloud business en helpt u om uw UCC business uit te breiden en te 
verbeteren.

Wat is Avaya Cloud Office?
ACO is een volledig cloud-gebaseerde communicatieoplossing voor zakelijke klanten, met krachtige spraak-, 
video-, messaging-, vergader-, conferencing- en samenwerkingsfuncties op bedrijfsniveau.

Het biedt alle werknemers van uw klanten een flexibele en innovatieve communicatieomgeving - op kantoor, 
thuis of onderweg. 

Het wordt gehost, geïmplementeerd en beheerd in de cloud en gefactureerd tegen vaste maandelijkse tarieven. 
Noch u, noch uw klanten hoeven te investeren in speciale hardware (met uitzondering van devices), of in-house 
expertise te onderhouden. En u profiteert altijd van een up-to-date, betrouwbare en veilige oplossing met 
automatische upgrades en functionaliteit.

Avaya Cloud Office 
Krachtige UC-as-a-Service oplossing 

voor uw klanten

Alles-in-één-
oplossing: naadloze 

integratie van 
messaging, video 

en telefoon, zonder 
speciale apparatuur 

op locatie

Aanpasbare setup: 
eenvoudige integratie 
van interne, externe en 
mobiele gebruikers en 

locaties met een flexibele 
webgebaseerde console 

voor de configuratie 
van toevoegingen en 

wijzigingen

Geavanceerde 
samenwerking en 

presence management: 
flexibele audio- en 

videoconferencing en 
handige sharing tools 

op elk device

Economisch en 
toekomstbestendig: 

aantrekkelijk pay-
as-you-need model 
met maandelijkse 

tarieven transformeert 
CAPEX in OPEX en 

garandeert flexibiliteit 
en schaalbaarheid

Kortom: ACO combineert de voordelen van een 
moderne cloud-dienst met de geavanceerde kenmerken 

van een modern UCC-platform.



Wat levert dit u en uw klanten op?  

Als agent weet u dat de toekomst de cloud is. Klanten aarzelen steeds meer om te investeren in speciale on-
premise apparatuur of om medewerkers te trainen in nieuwe, complexe technologieën.

ACO vertaalt de toonaangevende UCC-technologie van Avaya in een hedendaags cloudplatform dat een brede 
functieset, uitstekende servicekwaliteit en gebruiksgemak biedt.

Het wordt geleverd via een master agent-model, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de werking, het 
onderhoud of de beveiliging van het platform. U kunt er zeker van zijn dat uw klanten communiceren via een up 
to date, veilige en compliant oplossing.

Gebruiksvriendelijkheid gaat niet ten koste van transparantie: ACO biedt een brede set van krachtige analyse- en 
monitoringtools die het eenvoudig maken om KPI’s in de gaten te houden en aan te passen waar nodig.

U genereert voorspelbare terugkerende inkomsten, bouwt langetermijnrelaties op met uw klanten en breidt uw 
bedrijf uit zonder interne expertise te moeten opbouwen.

Westcon neemt de rol van master agent op zich. Wij 
beheren de werking en de implementatie van uw 

oplossing en passen het platform aan uw behoeften 
aan.

Westcon is wereldwijd sterk vertegenwoordigd en staat 
klaar om u te helpen internationale projecten te beheren 

- van de uitrol van uw oplossing tot geconsolideerde 
facturering wereldwijd.

Wij zijn een van ‘s werelds toonaangevende 
distributeurs voor UCC, Cybersecurity en networking, 

en onderhouden ons eigen cloudplatform, dat is 
geoptimaliseerd om te voldoen aan de eisen van 

channelpartners. Hierdoor bevinden we ons in een 
uitstekende positie om alle fasen van uw ACO-

projecten te ondersteunen.

We werken al vele jaren samen met Avaya en kennen hun 
portfolio en partnerlandschap door en door. Wij helpen u 
uw business te ontwikkelen en weten waar u moet zoeken 

naar mogelijkheden voor cross-selling en upselling.

Hoe Westcon u als Master Agent ondersteunt

Onze professionele dienstverlening biedt een breed portfolio aan 
implementatie- en configuratieservices voor ACO-apparatuur en wij leveren 

vooraf geconfigureerde plug-and-play-apparatuur aan uw klanten. 

Start vandaag nog met ACO 
 
1. Registreer via onze ACO landing page

2. Verkrijg twee gratis licenties als onderdeel van 
ons demo programma

3. Neem contact op met onze sales experts om 
uitzonderlijke projecten te bespreken

Contactinformatie:  

030-2489455

avayacloud.nl@westcon.com 

avayacloud.nl@westcon.com

