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VOORWOORD:  
GEORGES ATAYA
Unified Communications zijn aan een opmars bezig. Ze leveren een 
onmiskenbare toegevoegde waarde aan bedrijven die ze doordacht 
gebruiken. Deze technologie ondersteunt de groei van uw onderneming.

Het is vandaag al heel gangbaar bij topbedrijven uit verschillende sectoren om 
werkinstrumenten te externaliseren zodat zij zich op hun kernactiviteit kunnen 
focussen.

Virtuele communicatietechnologie die gebruikt maakt van de ‘Private Cloud’ geeft 
de gebruikers een permanente toegang tot de nodige resources, onafhankelijk van 
de locatie waar de werknemers zich bevinden. Zo kan elke medewerker continu alle 
diensten gebruiken en profiteren van de laatste updates van gelijk welke terminal.

Bij deze snelle ontwikkelingen is de veiligheid, de permanente toegang en de 
controle over de kosten natuurlijk primordiaal. Bovendien moeten de voorgestelde 
oplossingen een redelijke garantie bieden op een permanente verdere ontwikkeling 
om toekomstige functies te integreren. 

Het is dus van groot belang dat de provider de kwaliteit en de evoluties van de 
technologie kent als geen ander. Hij moet op de hoogte zijn van de functionele en 
economische voordelen van de verschillende oplossingen. Een goede provider 
maakt de link tussen de verschillende architecturale lagen van platformen en 
diensten om u de toegevoegde waarde te geven waar u naar op zoek bent.

Verschillende generaties van deze technologie volgen elkaar in snel tempo op. Elke 
nieuwe laag vereist nieuwe competenties. Het is cruciaal om deze ontwikkelingen 
zo snel mogelijk onder de knie te krijgen om technologisch niet achter te lopen. Zo 
halen we het beste uit de nieuwe mogelijkheden en maken we het verschil in deze 
snel evoluerende sector. 

De geleverde dienstverlening en de evolutie van unified communications in 
de ‘Private Cloud’ hangt sterk af van de mate waarin de provider in de juiste 
technologieën investeert. De kennis en kunde van uw ICT-partner is als nooit tevoren 
bepalend voor het succes van de externalisering van het beheer, de evolutie en het 
gebruik van uw communicatietools.

Georges Ataya
Contact :  
be.linkedin.com/in/ataya/fr

 TELEFONIE  
DE BASICS

be.linkedin.com/in/ataya/fr
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1. TELEFONIE: DE BASICS
1.1. Analoge telefonie 
Analoge telefonie wordt gebruikt om gewoon mee te 
bellen. De verbinding gebeurt via de analoge poort van een 
standaardtelefoon.

1.1.1. Publieke analoge telefoonlijnen

Hiermee kunnen analoge gesprekken gevoerd worden tussen 
oproeper en ontvanger over een zogenaamd public switched 
telephone network (PSTN). Dit type verbinding laat slechts één 
communicatie gelijktijdig per lijn toe.

Analoge telefonie wordt vandaag nog veel gebruikt in 
ondernemingen voor een rechtstreekse aansluiting van een 
alarm of faxtoestel op het publieke telefonienetwerk.

Bij analoge telefonie bestaat de telefoon meestal uit twee 
circuits: een circuit voor stemoverdracht en een ander voor 
signalisatie, zoals de invoer van nummers en oproepen. 

In 2012 telde België 4,63 miljoen vaste telefoonaansluitingen 
(3,13 miljoen bij privépersonen en 1,5 miljoen in bedrijven1). 

1.1.2. Interne analoge lijnen

Ondernemingen gebruiken analoge telefonie vandaag 
de dag vooral nog om het alarm, de telefoon in de lift of 
het faxtoestel aan te sluiten op hun telefooncentrale. De 
reden hiervoor is dat analoge lijnen compatibel zijn met alle 
merken telefooncentrales. Het voordeel daarvan is dat deze 
aansluitingen niet vervangen moeten worden als de centrale 
vervangen wordt. Het nadeel is wel dat deze verbindingen 
enkel basisfuncties toelaten.

Soms worden deze toestellen nog gebruikt voor noodlijnen. 
In geval van nood (wegvallen van de stroom) worden 
deze rechtstreeks aan een buitenlijn verbonden door een 
relaisschakeling. De buitenlijn levert in dit geval de stroom en 
het toestel kan nog gebruikt worden.

Oude analoge toestellen maakten gebruik van de 
DECADIC-signalisatie of PULSE DIALLING. Deze 
toestellen kunnen nog gevonden worden, maar zullen 
in de meeste gevallen niet meer werken. De DECADIC-
signalisatie of het pulskiezen werd voornamelijk ontworpen 
omdat de vroegere telefooncentrales werkten met 
relaisschakelingen.

1.1.3. Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)

DTMF staat voor Dual-Tone Multi-Frequency en verwijst naar 
de verschillende signalen waarmee telefoontoestellen oproepen 
tot stand brengen. Elke telefoontoets produceert een specifieke 
toon, die overeenkomt met dezelfde toets op alle andere 
toestellen. Dankzij deze frequenties per toets kunnen we een 
nummer kiezen. Soms worden deze tonen ook gebruikt tijdens 
een verbinding, bijvoorbeeld in keuzemenu’s van call centers, de 
voice mail of bij telefonisch bankieren.

De DTMF-code is een combinatie van toonhoogtes. Deze 
codes (Multi-Frequency) worden aan de verbinding 
toegevoegd (Dual-Tone) door op een telefoontoets te drukken. 

De frequenties werden zo gekozen dat harmonischen 
voorkomen werden: geen enkele frequentie is een veelvoud 
van een andere, het verschil tussen twee frequenties is nooit 
gelijk aan één van de basisfrequenties, en de som van twee 
frequenties is nooit gelijk aan een derde frequentie. 

1.1.4.  Hoge groepsfrequenties / Lage 
groepsfrequenties
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1.2. Integrated Services Digital 
Network (ISDN) 

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network en is 
de communicatiestandaard die tegelijk stem, video, data en 
andere netwerkdiensten kan overbrengen over traditionele 
publieke telefoonlijnen (PSTN).

ISDN is niet wereldwijd gestandaardiseerd. Er bestaan 
verschillende vormen van die niet compatibel zijn met elkaar. 
In de Verenigde Staten van Amerika en Canada zijn de 
B-kanalen maar 56 kbps groot.  ISDN-verbindingen bestaan in 
twee uitvoeringen: Basic Access (BA) en Primary Rate Access 
(PRA). 

Snelheid is cruciaal voor datastromen. De kwaliteit van 
de verbinding met de telefooncentrale bepaalt tevens 
hoe vloeiend de telefoon- of videogesprekken verlopen. 
Traditioneel werd ISDN gebruikt voor koppelingen tussen 
telefooncentrales en voor snelle dataverbindingen. 

Deze technologie laat ofwel twee (BA), ofwel dertig (PRA) 
verbindingen per lijn toe.

1.2.1. Basic Access (BA)

Een BA-verbinding in Europa bestaat uit twee B-kanalen 
(bearer) voor dataoverdracht aan 64 kbps en één D-kanaal 
(data) voor signalisatie aan 16 kbps.

Deze verbinding gebruikt 144Kb.

Dit soort verbinding wordt ook wel BA, BRA, BRI of T0 
genoemd.

1. Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Situatie van de elektronische 
communicatiesector, 2012.
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Dit geldt ook voor de draadloze netwerken die de gebruikers 
blijven herkennen, ook als ze zich van de ene naar de andere 
locatie verplaatsen.

Een traditioneel telefoonnetwerk herkent gebruikers aan de 
hand van de verbinding die ze gebruiken. Bij VoIP identificeert 
het netwerk de gebruikers aan de hand van hun toestel. Het 
voordeel hiervan is dat bij een verhuis gebruikers gewoon 
hun telefoontoestel ergens anders op het netwerk moeten 
inpluggen om meteen al hun vertrouwde functies te kunnen 
gebruiken.

Op de volgende pagina’s gaan we dieper in op de 
voorwaarden om een VoIP-netwerk te installeren.

1.4.1. Bandbreedte

Oorspronkelijk verwees de term naar het maximaal aantal 
golven per seconde dat een kabel aankon zonder het signaal 
te verzwakken.

Vandaag wordt de term bandbreedte (bandwidth) eerder 
gebruikt om aan te duiden hoeveel gegevens een verbinding 
kan overbrengen binnen een tijdseenheid. Het is een maatstaf 
voor de snelheid van de verbinding. De bandbreedte wordt 
over het algemeen uitgedrukt in bits per seconde (bps) of 
bytes per seconde (Bps). Voor grotere waarden gebruiken we 
kilo-, mega-, giga- of terabits of -bytes per seconde.

ff 8 bits = 1 byte (B)

ff 1024 bytes = 1 kilobyte (KB)

ff 1024 kilobyte = 1 megabyte (MB)

ff 1024 megabyte = 1 gigabyte (GB)

ff 1024 gigabyte = 1 terabyte (TB)

1.4.2. Quality of Service (QoS)

QoS of Quality of Service bepaalt hoe een (intern of publiek) 
netwerk verschillende soorten gegevens overbrengt in functie 
van de beschikbaarheid, de snelheid en de latency van een 
verbinding en het verlies aan datapakketten.

QoS is heel belangrijk voor gesprekken omdat deze 
afhankelijk zijn van een snelle voice-overdracht. Naargelang 
het gewenste aantal gelijktijdige gesprekken, kennen we 
genoeg bandbreedte toe en geven we de hoogste voorrang 
aan de voice-overdracht. Dit om de kwaliteit van de 
gesprekken te waarborgen.

We kunnen lokale netwerken analyseren en monitoren om te 
controleren of aan alle criteria voldaan wordt om gesprekken 
van goede kwaliteit te voeren.

Van telefoongesprekken naar het publieke datanetwerk 
hebben we de kwaliteit niet altijd in de hand. Dat merken 
we aan de vaak ondermaatse kwaliteit van gesprekken 
die uitsluitend via het internet verlopen. Internationale 
privégesprekken zijn vaak zo duur dat we er al snel een 
echo of trage verbinding bijnemen. Maar als het op 
bedrijfscommunicatie aankomt, gaan we liever in zee met een 
provider die een perfecte QoS biedt.

1.2.2. Primary Rate Access (PRA)

Een PRA-verbinding in Europa bestaat uit dertig B-kanalen 
(bearer) voor dataoverdracht aan 64 kbps, één D-kanaal 
voor signalisatie aan 64 kbps en één kanaal voor alarmen en 
synchronisatie ook aan 64 kbps. 

Deze verbinding gebruikt dus 2.048kbps, vandaar de naam 
2Mb-verbinding.

Dit soort verbinding wordt ook wel PRA, PRI, T2 of E1 
genoemd.

BA en PRA gebruiken beiden een methode die Time 
Division Multiplexing (TDM) heet, dat gesynchroniseerd 
toelaat om meerdere gesprekken over één lijn te hebben. 

Time-Division-Multiplexing (TDM) zet verschillende 
datastromen om in een enkel signaal. Het signaal wordt 
hiervoor opgesplitst in een groot aantal zeer korte 
segmenten. De afzonderlijke datastromen worden bij de 
ontvanger terug samengesteld gebaseerd op de tijdsduur 
van de segmenten.

1.3. Digitale lijnen
Digitale lijnen gebruiken een technologie waarbij het interne 
telefoonnetwerk opgebouwd is uit 2 koperdraden. Hierop 
kunnen enkel digitale telefoontoestellen aangesloten worden.

Digitale toestellen maken altijd gebruik van een protocol 
dat eigen is aan de constructeur (proprietary protocol). 
Deze toestellen bieden verschillende voordelen en functies. 
Het nadeel is dan weer dat ze enkel compatibel zijn met 
de telefooncentrale van het eigen merk. Dus als u de 
centrale vervangt door een ander merk, kan u de oude 
telefoontoestellen niet meer gebruiken.Alhoewel men hier 
over digitale toestellen spreekt, kunnen deze niet worden 
aangesloten via Ethernet. 

1.4. Voice over IP (VoIP)
Wat zijn de voordelen van een VoIP-oplossing op uw 
lokaal netwerk?

Het meest voor de hand liggende voordeel is van 
economische aard. Met VoIP moet u maar één netwerk 
installeren en onderhouden. Als u overstapt van een 
traditioneel telefoonnetwerk naar een VoIP-netwerk, hoeft 
u niet systematisch nieuwe kabels en contactpunten bij te 
plaatsen. De meeste VoIP-toestellen zijn immers voorzien van 
één of twee ethernetpoorten waarop een computer en andere 
randapparatuur kunnen aangesloten worden. Zelfs als deze 
toestellen via dezelfde stekker communiceren, behandelt het 
netwerk deze elementen op een perfect afgescheiden manier. 
Deze “geïntegreerde microswitches” kunnen snelheden 
bereiken van één gigabit/seconde zodat ze in de meeste 
gevallen de computertoepassingen niet trager maken.

Verder in deze publicatie leggen we uit hoe we op virtuele 
wijze toch een hermetisch afgescheiden voice-netwerk 
kunnen creëren op één en hetzelfde fysieke netwerk.

Wat betreft de netwerkadministratie kunt u de 
telefoontoestellen beschouwen als gelijk welke andere 
randapparatuur. Zo kan u eenvoudig testen uitvoeren met één 
enkele managementconsole.

De hele infrastructuur, zelfs als die verspreid is over 
verschillende locaties, wordt aanzien als één enkel 
telefoonnetwerk. Hierdoor kunt u intern gratis telefoneren. 
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Providers zetten QoS elk op hun manier om in de praktijk. 
Meestal gebruiken ze hiervoor DSCP/TOS, zowel voor de 
signalen als voor de gegevensstromen (audio en/of video).

Om Quality of Service toe te passen, moeten alle 
netwerkcomponenten tussen de bron en de bestemmeling 
QoS ondersteunen. Dat wil zeggen dat QoS over Internet 
niet gegarandeerd is, omdat niet elke service provider QoS 
aanbiedt. In de private cloud oplossing wordt dit opgelost 
door QoS te implementeren en gebruik te maken van  
MPLS-netwerken met IP-VPN- of VPLS-verbindingen.

Quality of Service biedt een goed alternatief voor bedrijven 
waarvan de verschillende vestigingen te ver uit elkaar liggen 
om dure WAN-links te installeren. Door de prioritering van 
bepaalde data (vb. IP-telefonie) benadert u het meest de 
kwalitatieve verbinding van een bekabeld netwerk.

Quality of Service bestaat in verschillende vormen. DSCP 
(Differentiated Service Control Point), is de meest courante en 
performante technologie in dit domein. DSCP is zeer granulair 
want het laat tot 64 prioriteitenniveaus toe.

De datapakketten worden voorzien van een QoS-tag waarmee 
ze al dan niet voorrang krijgen tegenover ander pakketten 
op uw datanetwerk. Een pakket kan ofwel zijn QoS-tag 
krijgen van het toestel waarmee het gegenereerd wordt 
(vb. IP-telefoon), ofwel door de switch waarop het toestel 
aangesloten is. 

Quality of Service is vooral interessant als de beschikbare 
bandbreedte op uw netwerk beperkt is. Zo kan u 
prestatiegevoelig voice-verkeer voorrang geven op surf- en 
e-mail-verkeer. Maar zelfs als er voldoende bandbreedte 
beschikbaar is op uw netwerk, raden we u aan om QoS te 
voorzien voor “real-time traffic” zoals voice en video. 

Zo voorkomt u problemen in het geval dat een switch een 
hoge CPU-load heeft, bijvoorbeeld wanneer een technieker 
een probleem met een switch analyseert en de switch hiervoor 
aan het werk zet. Als de voice-pakketten geen hogere QoS-
prioriteit hebben, zullen ze moeten wachten tot de switch 
gedaan heeft met de debugging.

Om optimaal te werken, moet het netwerk voor voice-
gesprekken aan de volgende 3 criteria voldoen:

ff Delay (vertraging in de dataoverdracht) en latentie zijn ge-
lijkaardige termen die verwijzen naar de tijd die nodig is om 
een bit over te brengen van bron naar bestemming. 

ff Jitter is de onregelmatigheid in tijd van de informatieover-
dracht.

ff Packet loss (percentage pakketverlies) is het verlies van 
een of meerdere pakketjes bij de gegevensoverdracht. 
Dit kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van 
digitale communicatie.

1.4.3.  Prestatieniveaus

slecht middelmatig goed

Delay D > 400 ms 150 ms > D < 400 ms D < 150 ms

Jitter J > 50 ms 20 ms > J < 50 ms J < 20 ms

Packet 
Loss

P > 3% 1% > P < 3% P < 1%

1.4.4.  Class of service

Lokale loop

Prioritaire data

Real-time (gesprekken)

Best effort  

Bulk

Kritische data

Video

Voorrang naargelang Class
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1.4.5. Power over Ethernet (PoE & PoE+) 

Power over Ethernet (PoE) is een systeem dat toestellen 
aangesloten aan een Ethernetkabel kan voorzien van 
voedingsspanning. Dit systeem is overgenomen uit de 
analoge telefonie, waar de analoge lijn 48 VDC aanbood aan 
de telefoon. Bij PoE is dezelfde spanning behouden  
(48 VDC) zodat in de datacenters de back-upbatterijen uit de 
klassieke telefonie kunnen hergebruikt worden in moderne 
datanetwerken. In 2003 werd in de IEEE 802.3af-standaard 
bepaald dat PoE 15,4 W DC-vermogen moest leveren 
(minimum 44 VDC aan 350 mA) waardoor 12,95 W kan 
gegarandeerd worden aan het aangesloten toestel, rekening 
houdend met verliezen op de kabel. De stroom wordt 
aangeleverd op minstens twee van de koperparen van een 
Cat 5 of betere kabel.

In 2009 werd de IEEE 802.3at-standaard goedgekeurd om 
25.2 W aan het toestel te leveren. Deze standaard wordt ook 
PoE+ genoemd.

PoE wordt op de kabel geleverd door PoE dataswitches, of 
door powerinjectoren te plaatsen tussen een niet-PoE-switch 
en het eindtoestel.

Sommige vendoren bieden nu al toestellen en injectoren aan 
die tot 60 W PoE-vermogen leveren en dit ten behoeve van 
remote terminals (zogenaamde “domme” PC’s) voor Virtual 
Desktop Infrastructure-oplossingen (VDI).

Dankzij PoE moet er niet aan elke IP-telefoon of wireless 
access point een stopcontact geplaatst worden om 
netstroom te voorzien.

  
 

Elektriciteit via uw ethernetkabel

De technologie evolueert constant en almaar meer 
toestellen zijn verbonden met het Internet. Maar hebt u 
genoeg stopcontacten op de juiste plekken om al deze 
apparaten van de nodige stroom te voorzien?

Met Power over Ethernet hebt u geen stopcontact meer 
nodig aan elke IP-telefoon of wireless access point. Dat 
levert u een serieuze besparing qua bekabeling en individuele 
voedingen op.

1.4.6. Virtual Local Area Network  (VLAN)

Een VLAN (Virtual Local Area Network) is een lokaal netwerk 
dat de aangesloten elementen op een logische (virtuele) 
manier aan elkaar linkt.

Elk VLAN wordt gekenmerkt door criteria die eigen zijn aan de 
activiteit, bijvoorbeeld om op een waterdichte manier een deel 
van het netwerk af te schermen om confidentiële documenten 
te bewaren (vb. personeelsgegevens). VLANs kunnen volgens 
verschillende criteria opgedeeld worden zoals het MAC-adres 
van het toestel, het poort-nummer waarop het aangesloten is, 
het protocol (TCP/IP) enz.

Ook al gebruikt het voice-netwerk dezelfde fysieke 
infrastructuur, het wordt in een apart VLAN geplaatst om het 
doeltreffend van storingen te vrijwaren.

1.4.7.  VLAN Infrastructuur

 
 
 
 

Vlan 1

Vlan 3

Vlan 3

Vlan 2

Vlan 3

Vlan 3

Vlan 2

Vlan voice

Vlan voice

Vlan voice

1.4.8. Compressie en codecs

De term codec is een samentrekking van COderen en 
DECoderen of ook wel van COmpressie en DECompressie.

Een codec is soft- of hardware die gegevens in een 
standaardformaat kan comprimeren of decomprimeren. 

Elke codec maakt een compromis tussen:

ff De geluidskwaliteit

ff De rekensnelheid

ff De bandbreedte

ff De latency

Er bestaan codecs voor zowel audio als video.

Hoe werkt het?

De latency moet tot een minimum beperkt worden bij een 
Voice over IP-gesprek. Latentie verwijst naar de tijd die nodig 
is om geluid over te brengen van de ene kant van de lijn naar 
de andere. Ze is de som van de verschillende vertragingen die 
optreden bij een verbinding: 

ff De snelheid van de geluidsopname door de micro

ff De omzetting van het geluid in een digitaal signaal

ff De compressie door de codec

ff Het vormen van RTP-pakketten

ff De transmissie over het netwerk

ff De tijd nodig om al deze bewerkingen uit te voeren in 
omgekeerde volgorde bij de ontvanger

De kwaliteit van een gesprek hangt dus in grote mate 
af van de latentie van de compressie/decompressie. 
Daarbij proberen we zo weinig mogelijk bandbreedte en 
rekensnelheid te gebruiken voor een zo groot mogelijke 
geluidskwaliteit (zie 4.4.3 QoS).
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De meest gebruikte audio-codecs zijn G.711, G.722 en 
G.729:

ff De G.711-norm wordt gebruikt voor traditionele gescha-
kelde telefonie (PSTN of public switched telephone net-
work) en voor gesprekken over ISDN (integrated services 
digital network). Daarnaast wordt het ook gebruikt voor 
weinig gecomprimeerde gesprekken over IP-netwerken, 
meestal over een LAN (local area network) maar zelden 
over een internetverbinding want daarvoor is de benodig-
de bandbreedte te groot.

ff De International Telecommunications Union (ITU-T) 
vaardigde in 1987 de G.722-norm uit voor de telecom-
municatiesector. Deze standaard wordt over de hele 
wereld gebruikt om ‘high definition’-gesprekken te voeren 
over een IP-verbinding (ook wel breedbandtelefonie ge-
noemd). De kwaliteit wordt opgevoerd door de gebruikte 
frequentie te verdubbelen (50-7 000 Hz) vergeleken met 
de klassieke G.711-telefoongesprekken over de zoge-
naamde smalband (300-3 400 Hz). Het luistercomfort en 
de verstaanbaarheid worden hiermee gevoelig verbeterd 
en de gesprekspartners klinken helemaal niet ver weg.

Veel IP-telefoontoestellen ondersteunen misschien wel HD-
telefoongesprekken (HD-voice), maar brengen in de praktijk 
het gesprek niet in high definition over. G.722 wordt immers 
zelden gebruikt over internetverbindingen omdat dit te hoge 
eisen stelt aan de bandbreedte.

ff De G.729-codec gebruikt minder bandbreedte dan G.711. 
Hij wordt gebruikt voor telefonie van hoge kwaliteit.

Daarnaast bestaan nog talrijke codecs, zowel voor voice als 
voor video.

Deze tabel toont de meest gangbare VoIP-codecs, hun 
benodigde ethernetbandbreedte en de MOS-score.

De MOS-score verwijst naar de gemiddelde score 
(mean opinion score) die gebruikers toekennen aan de 
geluidsweergave van een audio-codec. Deze score ligt tussen 
1 en 5 (uitstekend).

1.5. Session Initiation Protocol (SIP) 
SIP is een open standaardprotocol voor 
multimediacommunicatie gedefinieerd door de IETF (Internet 
Engineering Task Force). Versie 2 is vastgelegd in de request 
for comments (RFC) 3261 van 2002. Dit protocol bepaalt 
hoe een Voice over IP-gesprek tot stand komt, hoe het 
beëindigd wordt, hoe foutcodes verzonden worden, enz. Het 
is geleidelijk aan de standaard geworden in de telecomsector 
voor multimediacommunicatie ten nadele van de H323 die 
met veiligheidsproblemen kampte.

SIP is voldoende generisch opgebouwd om in real-time 
verschillende soorten sessies te starten, of het nu een 
gesprek is, een multicast audio- of videoconferentie of een 
instant messenger-sessie.

Daarnaast beschrijven aanvullende RFC’s nog extra functies 
die niet gaan over het tot stand brengen van sessies. SIP 
vindt echter het warm water niet uit en baseert zich ook 
op klassieke internetprotocollen zoals DNS, UDP, TCP en 
RTP om audio en video over te brengen en op SDP voor de 
omschrijving van ondersteunde codecs.

1.5.1. De SIP-architectuur en haar 
onderdelen 

SIP definieert dus de onderdelen van een infrastructuur en de 
interactie ertussen. De belangrijkste onderdelen zijn:

ff User Agent (UA): van het type ‘client’ of ‘server’ naar-
gelang hij SIP-requests stuurt of ontvangt. Het gaat hier 
meestal over SIP-terminals zoals softphones  
(telefoonsoftware voor pc, tablet of smartphone),  
telefoontoestellen en bepaalde servertypes.

ff Redirect Server: het onderdeel van een server of een User 
Agent dat een oproep omleidt van punt A naar punt B.

ff Proxy Server: het belangrijkste onderdeel van een 
SIP-netwerk. Hij verwerkt de client-vragen die resources 
zoeken op andere servers. Hij bewaakt en faciliteert de 
uitwisseling. 
De bedoeling hiervan is:

f� om zo agnostisch mogelijk te zijn om op transparan-
te wijze de SIP-extensies te ondersteunen,

f� om met een minimum aan informatie zo exact moge-
lijk de geheugen- en CPU-capaciteit te controleren 
en mee te evolueren waar nodig.

ff Registrar: dit belangrijk onderdeel verwerkt een specifiek 
SIP-request en koppelt een URI SIP (een serie tekens die 
verwijst naar een netwerkresource) aan een specifieke 
locatie van de terminal op het netwerk. De koppeling tus-
sen URI SIP en IP-adres gebeurt op het niveau van een 
‘location service’ die ook in de RFC beschreven wordt en 
bestaat uit een virtuele database.

ff Back-to-back user agent (B2BUA): een logische entiteit 
die SIP-requests ontvangt en ze verwerkt zoals een 
user agent in servermodus. Vervolgens antwoordt hij op 
de request als user agent in clientmodus. Met andere 
woorden, hij genereert automatisch een outgoing call 
voor elke incoming call. Zodoende kunnen SIP-infrastruc-
turen die van een B2BUA gebruik maken, de oproepen 
nauwkeuriger controleren en extra bewerkingen op de 
audio- en videostromen uitvoeren (inleidende bood-
schappen toevoegen, wachttijden inlassen,…). Verge-
leken met een proxy server-infrastructuur, is de controle 
bij B2BUA nauwkeuriger maar is de infrastructuur veel 
minder evolutief.

We vinden dus zowel SIP-servers op de markt die rond 
een proxy server opgebouwd zijn, als SIP-servers die een 
back-to-back user agent gebruiken. Sommige infrastructuren 
integreren zelfs beide systemen om het beste van de twee te 
combineren.

1.4.9.  VoIP-SIP.ORG codec and Bit Rate

VOIP-SIP.ORG 
Codec and Bit Rate

Sample 
Size 

(Bytes)

Sample 
Rate (ms)

MOS 
Quality

Voice 
Payload 

Size (Bytes)

Voice 
Payload 
Size (ms)

Packets 
Per Second 

(PPS)

Brandwidth 
Ethernet 
(Kbps)

G.711 (64 Kbps) 80 10 4.3 160 20 50 87.2

G.729 (8 Kbps) 10 10 3.7 20 20 50 31.2

G.723.1 (6.3 Kbps) 24 30 3.9 24 30 33.3 21.9

G.723.1 (5.3 Kbps) 20 30 3.8 20 30 33.3 20.8

G.726 (32 Kbps) 20 5 3.85 80 20 50 55.2

G.726 (24 Kbps) 15 5 – 60 20 50 47.2

G.728 (16 Kbps) 10 5 3.61 60 30 33.3 31.5

G.722 (64 Kbps) 80 10 4.13 160 20 50 87.2

iLBC (15.2 Kbps) 38 20 4.14 38 20 50 38.4

iLBC (13.33 Kbps) 50 30 – 50 30 33.3 28.8
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1.5.2. Hoe gaat een SIP-oproep in zijn werk?

Het SIP-protocol zorgt ervoor dat telefoontoestellen met 
elkaar kunnen communiceren of dat u een verbinding kan 
maken met een SIP-provider. Het protocol is in beide gevallen 
identiek en gebruikt twee soorten berichten die gebaseerd zijn 
op het bekende http-protocol:

ff De requests: een UA stuurt een INVITE-request om bij-
voorbeeld een gesprek tot stand te brengen. De requests 
die in de RFC 3261 vastgelegd zijn, zijn opgebouwd uit 6 
elementen. Andere RFCs definiëren andere requests voor 
andere doeleinden, maar ze volgen allemaal dezelfde 

regels qua opbouw en routing zoals beschreven in RFC 
3261. Hierdoor kan een proxy server die deze requests 
niet kent, ze toch van UA naar UA verder leiden zonder 
dat ze aan functionaliteit inboeten.

ff De responses: dit zijn de reacties van de ontvangende 
entiteit op requests. De responses zijn onderverdeeld in 6 
klassen. Bijvoorbeeld, een oproep die naar een onbe-
kende SIP-gebruiker gestuurd wordt zal een ‘404 Not 
Found’-response genereren, net zoals dat bij http het 
geval is.

200 OK

BYE

ACK

200 OK (SDPT) 200 OK (SDPT) 

180 Ringing 180 Ringing

100 Trying

INVITE (SDPo)

HUMPTY PROXY SERVEUR LOCATION 

SERVICES

DUMPTY

PHASE 1 

session  

initiation

PHASE 2 

session  

in progress

PHASE 3 

session  

teardown

INVITE (SDPo)

Loaction lookup

Loaction result

Two Way speech path

12

1 2

3

5

7

4

9

6

8

11

10

1.5.3.  Een SIP-oproep

Voorbeeld van een oproep gebaseerd op een proxy server-
architectuur. De verschillende stappen zijn eenvoudig:

1. Humpty belt Dumpty en stuurt een INVITE-request naar 
de proxy server.

2. De proxy server zoekt het reële IP-adres van de opgeroe-
pen post in de location service. 

3. De proxy server ontvangt het zoekresultaat van de loca-
tion service en genereert een ‘100 Trying’-respons, wat 
betekent dat hij de ontvanger probeert te bereiken. 

4. De proxy server leidt de INVITE naar de ontvangende 
post op de nu gekende locatie. 

5. Het ontvangende toestel krijgt de oproep binnen en 
gaat over. Hij stuurt een ‘180 Ringing’-response naar de 
proxy.

6. De proxy server geeft deze respons door aan de oproeper.

7. Als de ontvanger de telefoon opneemt dan is de oproep 
aanvaard en wordt een ‘200 OK’-respons teruggestuurd. 

8. De proxy server geeft deze ‘200 OK’-respons door aan 
het toestel van de oproeper.

9. De post van de oproeper stuurt een ‘ACK’-respons direct 
naar het toestel van de opgeroepen persoon (deze kan al 
dan niet via de server lopen, naargelang de configuratie).

10. De rechtstreekse audiostroom tussen de twee posten 
wordt opgestart.

11. Wanneer de oproeper oplegt, wordt er een ‘Bye’-res-
ponse gestuurd naar het toestel van de ontvanger (die 
ook weer via de proxy server kan lopen of niet).

12. De ontvangst van de ‘Bye’-request wordt bevestigd door 
het toestel van de ontvanger met een ‘200 OK’-res-
ponse.

Belangrijk om weten is dat de audiostroom zelf nooit via de 
proxy server loopt want deze staat enkel in voor de SIP-
berichten (de signalisatie) en niet voor de audio. Dit is echter niet 
altijd het geval bij een oproep via een back-to-back user agent.
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Toegangproviders zorgen ervoor dat u via het SIP-protocol 
oproepen kan doen naar ‘traditionele’ nummers en ook 
oproepen kan ontvangen op een ‘traditioneel’ nummer. Deze 
providers worden ITSP genoemd (Internet Telephony Service 
Provider) of ook wel VoIP-providers. Zij bieden SIP trunks aan 
om oproepen van en naar externe telefoonnummers mogelijk 
te maken.

1.5.6. SIP trunk 

Laten we het voorbeeld nemen van een Belgische 
onderneming die vaak naar de Verenigde Staten belt. Het zou 
voordelig zijn als we de oproep via SIP naar een SIP-server 
in de Verenigde Staten leiden, waarna het enkel de lokale 
telefoonlijnen ginder moet gebruiken. Zo kan u aan een lokaal 
Amerikaans tarief bellen in plaats van het internationaal tarief 
vanuit België. Dit is natuurlijk een vereenvoudigde voorstelling.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er bestaan in de praktijk twee soorten SIP trunking providers:

ff Sommige operatoren verlenen toegang tot hun infra-
structuur aan gelijk wie uit de hele wereld. Het probleem 
hierbij is dat zij de kwaliteit van voice-gesprekken niet 
kunnen garanderen. De SIP- en RTP-pakketten circule-
ren immers via een aantal IP-routers en lijnen waarover 
de provider geen controle heeft. De kwaliteit van deze 
verbindingen varieert afhankelijk van het werkelijk afge-
legde traject van de IP-pakketten, eventuele pannes en 
de belasting van het netwerk.

ff Andere operatoren geven toegang tot hun infrastructuur 
via hun eigen verbindingen. Ze hebben de kwaliteit van 
voice-gesprekken tussen uw bedrijf en hun SIP-infra-
structuur zelf in de hand. Zij staan ook in om kwaliteits-
volle gesprekken op een zo goedkoop mogelijke manier 
tussen hun infrastructuur en de bestemmeling tot stand 
te brengen.

Meer mogelijkheden en flexibiliteit

Er zijn best wat voordelen verbonden aan een SIP-
verbinding, als u uw ISDN-verbinding vervangt. Zo geniet 
u meer flexibiliteit en kan u gebruik maken van meer 
capaciteit.

ff Uw verbindingskosten dalen.

ff De grotere bandbreedte kan u tegelijk gebruiken 
voor voice, video en data.

ff U bent niet meer beperkt tot 2 of 30 kanalen per lijn. 
Zo kan u uw netwerk beter en soepeler afstemmen 
op uw noden.

1.5.4. Signalisatie en 
communicatiestromen

De signalisatie wisselt informatie uit over de oproep zoals de 
gegevens van de telefoonposten en de status, de start of de 
beëindiging van de oproep.

Het is belangrijk op de communicatiestromen te begrijpen, of het 
nu om een on-site architectuur gaat of eentje ‘in de Private Cloud’. 
De SIP-signalisatie gebruikt heel weinig bandbreedte, terwijl het 
overbrengen van audio en video net veel bandbreedte nodig heeft.

Zoals we al beschreven, bestaan er verschillende SIP-systemen. 
Sommigen zijn opgebouwd rond een B2BUA en anderen rond een 
proxy die enkel de signalisatie voor zijn rekening neemt. Daarnaast 
zijn er ook systemen die deze elementen combineren.

Bij een proxy server-architectuur worden de media rechtstreeks 
van punt A naar punt B overgebracht, van het ene toestel naar het 
andere of van een terminal naar een gateway.

In een B2BUA-systeem lopen de mediastromen via de 
server. Om dit te beperken, bestaan er oplossingen om de 
communicatiestromen zo snel mogelijk over te hevelen naar een 
rechtstreekse verbinding tussen de terminals die bij het gesprek 
betrokken zijn. Zodoende zijn er maar een aantal beperkte 
oproepen die nog langs de server lopen zoals het registreren van 
oproepen, specifieke toepassingen zoals keuzemenu’s, voice mail, 
enz.

IP Phone

IP Phone

IP Phone

LAN

IP Phone

IP Phone

2

1

Dit schema toont een typische architectuur waarin de 
communicatiestromen niet via de server in de Cloud lopen, 
zelfs wanneer de toestellen zich op verschillende locaties 
van uw bedrijf bevinden. Als u echter een extern nummer 
belt en als u een SIP trunk gebruikt, zal de oproep wel via de 
serverinfrastructuur lopen.

Wanneer uw bedrijf over verschillende locaties verspreid 
is, gebeurt het wel eens dat de beschikbare bandbreedte 
en het deel ervan dat voor voice gereserveerd is, verschilt 
naargelang de site. Het is daarom belangrijk dat u over 
een Call Admission Control-mechanisme beschikt om 
uw communicatiestromen binnen uw architectuur onder 
controle te houden. Elke locatie heeft immers een beperkte 
bandbreedte. De privéverbinding naar het datacenter waar 
uw communicatieserver ondergebracht is, is ook beperkt. 
Daarom is het nodig dat u de communicatiestromen goed 
beheert. 

Het Call Admission Control-mechanisme heeft daarom twee 
belangrijke functies om de kwaliteit van uw gesprekken te 
garanderen:

ff De compressie van oproepen tussen uw verschillende 
locaties en naar het datacenter. Zo bespaart u bandbreedte. 

ff Het overzicht houden van het aantal gesprekken per 
locatie. Elke oproep die de toegekende bandbreedte 
overbelast, wordt geweigerd. De oproeper hoort dan een 
overbelastingstoon, zoals dat ook het geval is bij klassie-
ke telefoonlijnen wanneer er meer oproepen zijn dan ze 
aankunnen.

1.5.5. SIP providers

Als u overstapt naar VoIP en het SIP-protocol voor uw 
telefonie, hebt u geen traditionele telefoonlijnen meer nodig 
zoals ISDN of analoge lijnen.

U gebruikt dan voortaan uw internetverbinding om SIP-
berichten en requests te sturen naar de best geplaatste 
server, vooraleer uw oproepen het klassieke telefoonnet 
opgaan om de eindbestemmeling te bereiken. Zo belt u 
aan goedkopere tarieven omdat uw oproep grotendeels 
via het informaticanetwerk loopt. Het is tevens mogelijk om 
‘traditionele’ telefoonnummers te gebruiken, onafhankelijk van 
de plek waar uw bedrijf gevestigd is. 
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1.5.7. Session Border Controller (SBC)

Session :  Communicatie tussen 2 partijen, het 
telefoongesprek

Border : Demarcatiepunt tussen 2 verschillende 
netwerken

Control : Mogelijkheid om datastromen te manipuleren

Een Session Border Controller (SBC) is een hardware of 
software-applicatie die regelt hoe SIP-telefoongesprekken 
worden geïnitieerd, uitgevoerd en beëindigd op een Voice 
over Internet Protocol-netwerk (VoIP). Telefoongesprekken 
worden in de vakliteratuur meestal aangeduid als sessies.

Een SBC werkt als een soort van firewall tussen twee 
verschillende netwerken, waardoor alleen geautoriseerde 
sessies via het aansluitpunt (de border) passeren. Tegelijkertijd 
kan de SBC ervoor zorgen dat de SIP-protocollen aangepast 
worden. Door normalisatie en bemiddeling van de SIP-
stromen kan multi-vendor- en multi-protocolconnectiviteit 
bereikt worden. De SBC definieert en bewaakt de kwaliteit 
van de servicestatus (QoS) voor alle sessies, zodat 
bijvoorbeeld noodoproepen op de juiste plaats aankomen en 
daarenboven een prioriteit krijgen t.o.v. de andere oproepen.

SBC’s worden vaak geconfigureerd als SIP back-to-back user 
agent (B2BUA). Een back-to-back user agent opereert tussen 
de beide eindpunten van een communicatie. Hij verdeelt het 
communicatiekanaal in twee “call legs” en bemiddelt alle SIP-
signalisatie tussen de beide uiteinden van het gesprek, vanaf 
het opzetten van het gesprek tot en met de beëindiging.

1.5.8. Waarom is een SBC nodig?

Flexibiliteit

Door het Private Cloud-Netwerk af te scheiden van het 
providernetwerk wordt er een mate van onafhankelijkheid 
bereikt. Er kunnen vervolgens snel wijzigingen doorgevoerd 
worden aan de Private Cloud-zijde zonder eerst te 
onderhandelen met de serviceprovider.

Signalisatie en RTP-stromen kunnen genormaliseerd worden 
tussen verschillende interne en externe netwerken, aangevuld 
met protocoltranslatie, mediatranscodering & QoS. 

Meerdere SIP trunks komende van verschillende 
providernetwerken kunnen samen aan de Private Cloud 
gekoppeld worden.

In uitzonderlijke gevallen kan er zelfs ondersteuning geboden 
worden voor call flows die normaal niet ondersteund worden 
door het serviceprovidernetwerk.

Veiligheid

De security policies van de Private Cloud kunnen volledig 
doorgetrokken worden zonder rekening te houden met 
de serviceprovider. De SBC van de serviceprovider houdt 
namelijk enkel rekening met de security policy van het 
serviceprovidernetwerk.

De topologie van het private cloud-netwerk wordt volledig 
verborgen voor de buitenwereld.

De SBC biedt bescherming tegen vulnerabilities in het SIP-
protocol.

Bescherming tegen DoS-aanvallen (Denial-of-Service) 
komende van het publieke netwerk.

Logging & Reporting

Logging van per call-status, QoS en SLA-monitoring

Logging van inbraakpogingen

Sessierecording

Facturatie

BRON : http://www.moythreads.com/congresos/empowered-bogota-2014/empowered-bogota-sbc-workshop-2014.pdf
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They are back to back!

http://www.moythreads.com/congresos/empowered-bogota-2014/empowered-bogota-sbc-workshop-2014.pdf
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1.5.9.   Waar plaats men de SBC?

Om veiligheidsredenen kan de Session Border Controller worden ingezet aan zowel de carrierzijde als aan de kant van de 
onderneming, of aan beide zijden. 

De SBC wordt vaak geïnstalleerd in het afbakeningspunt (point of demarcation) tussen het ene deel van een netwerk en het andere. 
De meeste SBC’s worden geïnstalleerd tussen peering serviceprovidernetwerken, tussen het bedrijfsnetwerk en het netwerk van de 
serviceprovider, of tussen het netwerk van de dienstverlener en de particuliere gebruikers.

De onderstaande schema’s tonen waar een SBC zich zoal kan bevinden.

Tussen de Private Cloud en het providernetwerk. De SBC fungeert als security device en als omvormer van de inkomende en 
uitgaande SIP-stromen.

Private Cloud  
Network

Private Cloud  
SBC

Provider 
SBC

Provider network 
SIP Trunk

Een SBC aan de kant van de onderneming wordt meestal aangeduid als een E-SBC. De SBC fungeert hier hoofdzakelijk als 
security device en normaliseert de SIP-connecties van de devices aan de publieke zijde.

Entreprise or 
Private Cloud 

Network

SIP-Codec B Only SIP-Codec B Only

SIP-Codec C Only

SIP-Codec A Only

Entreprise or 
Private Cloud 

SBC

1.6. Mobiliteit
Er zijn verschillende manieren om telefonie binnen één of 
meerdere locaties van een bedrijf mobiel te maken.

ff Klanten willen voornamelijk de functies van de telefoon-
centrale kunnen gebruiken op een draagbaar toestel terwijl 
ze mobiel zijn binnen een gebouw, magazijn of parking, 
zonder dat de verbinding verbroken wordt.

ff De handover-functie zorgt ervoor dat de communicatie 
naadloos wordt overgedragen van de ene antenne naar 
de andere terwijl men zich verplaatst. Dit is het geval bij 
zowel DECT als WiFi.

ff Meestal werken de functies van een telefooncentrale enkel 
op ‘proprietary’ mobiele DECT-toestellen, met andere 
woorden toestellen van hetzelfde merk als de centrale. 
Bijgevolg zijn deze draadloze toestellen niet compatibel 
met andere centrales.

ff Voor een DECT-oplossing worden er verschillende  
basis-stations geplaatst. Het benodigde aantal hangt af 
van het aantal gewenste verbindingen en van het materiaal 
waarin het gebouw opgetrokken is.

ff Een voordeel van de DECT-installaties voor bedrijven is 
dat ze hun eigen specifieke frequentie gebruiken voor de 
communicaties, wat niet het geval is bij WiFi.

ff Voor we een draadloos telefonienetwerk installeren, moe-
ten we nagaan hoeveel WiFi-antennes of DECT-basissta-
tions precies nodig zijn. Hiervoor kunnen we een eenvou-
dige raming maken als de ruimtes overzichtelijk zijn, ofwel 
simuleren we de installatie gebaseerd op de plannen van 
de gebouwen en de gebruikte materialen. 

ff Maar als het mobiele netwerk op en top betrouwbaar 
moet zijn, meten we best ter plekke de ontvangstkwaliteit 
en de nodige dekkingsgraad aan de hand van nauwkeu-
rige meettoestellen. Meestal gebeurt deze analyse niet 
gratis, maar in ruil garandeert de installateur dan wel dat 
uw mobiele netwerk optimaal functioneert. Gebaseerd op 
de meting delen we uw bedrijf op in verschillende zones 
op basis van de signaalsterkte. We kunnen bepaalde 
zones van extra antennes voorzien naargelang het aantal 
gebruikers of om eventuele pannes op te vangen in kritie-
ke sectoren. 

Er bestaan verschillende soorten basisstations: voor binnen, 
voor buiten of stations die speciaal ontworpen zijn voor 
explosieve omgevingen (ATEX).

Daarnaast zijn er verschillende types DECT-toestellen, gaande 
van standaardmodellen tot duurdere handsets die aan de 
ATEX-normen voldoen. Sommige telefoontoestellen reageren 
dan weer op onverwachte bewegingen (vb. bij een val, 
agressie of als het niet meer beweegt). Deze worden vaak 
door veiligheidsagenten op inspectierondes gebruikt.

ATEX-label voor elektrisch materiaal dat gecertificeerd is voor gebruik in explosieve omgevingen.
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1.6.3. Voice over WiFi (VoWiFi)

Draadloos bellen over WiFi 

Vele bedrijven hebben een WiFi-netwerk in hun gebouwen. 
Waarom zou deze infrastructuur dan ook niet gebruikt worden 
om draadloos te bellen? Voice over WiFi is een alternatief in de 
IP-telefoniewereld voor draadloze DECT-telefoontoestellen. 

Draadloos bellen over WiFi, ook wel Voice over WiFi genoemd, 
is vooral handig voor grote locaties, waar vele mobiele mensen 
met elkaar communiceren. De gebruikers kunnen zich vrij rond 
bewegen, zonder het contact te verliezen. Daarenboven hoeft 
u geen aparte inverstering te doen in een draadloos netwerk 
voor de telefonie. 

Net zoals IP-telefonie ervoor zorgt dat er geen twee bekabelde 
netwerken meer nodig zijn (een voor telefonie en een 
voor data), zorgt Voice over WiFi ervoor dat er geen twee 
radionetwerken meer nodig zijn. In plaats van de DECT-
standaard voor draadloos bellen, gebruikt u het WiFi-netwerk 
voor uw IP-telefonie.

Als uw bedrijf nog geen draadloze telefonieoplossing heeft, 
raden wij aan om Voice over WiFi uit te rollen, zeker als u al 
een WiFi-netwerk hebt. Voice over WiFi werkt op laptops, 
PDA’s, gsm’s of draagbare iFi-telefoontoestellen.

Technische specificaties

De impact van Voice over WiFi op een WiFi-netwerk (IEEE 
802.11) mag niet onderschat worden. De signaalsterkte van 
het WiFi-signaal moet veel hoger liggen (-65 dBm i.p.v. -70 
dBm) om een goede kwaliteit te garanderen. Daarvoor moeten 
er genoeg wireless access points voorzien worden om overal 
een voldoende radiodekking te voorzien.

1.6.1. Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications (Dect)

 

DECT of Digital Enhanced Cordless Telecommunications 
is een draadloos protocol dat in Europa werd uitgevonden 
als vervanger van het bestaande CT1 en CT2 protocol. 
DECT is een cellulaire technologie die gebruik maakt van de 
1880/1900MHz frequentieband. 

Deze standaard is gebaseerd op digitale technologie die hoge 
gesprekskwaliteit met roaming- en handover-mogelijkheden 
combineert.

CDCS (Continuous Dynamic Channel Selection) is een uniek 
proces dat ervoor zorgt dat elke draadloze telefoon het beste 
radiokanaal gebruikt dat beschikbaar is. Daardoor moeten 
er bovendien geen frequenties ingesteld worden als we een 
basisstation toevoegen aan het netwerk. Alle basisstations 
kunnen op gelijk welk kanaal signalen overbrengen.

DECT-basisstations worden aangesloten via een controller 
of kunnen rechtsreeks op een telefooncentrale worden 
aangesloten. Bij sommige fabrikanten worden de DECT-
basisstations rechtstreeks op een digitale kaart aangesloten. 
De gewone DECT-basisstations worden via een aparte 
bekabeling aangesloten. 

De DECT-standaard omvat een gestandaardiseerd 
interoperabiliteitsprofiel, GAP genaamd. GAP of Generic 
Access Profile (ETSI standaard 300 444) laat toe om DECT-
toestellen van verschillende merken aan te sluiten. 

Call recovery is een van de unieke kenmerken van de DECT-
technologie. Een telefoongesprek wordt automatisch in de 
wacht gezet als de radioverbinding verbroken wordt of als 
de gebruiker het dekkingsgebied verlaat. Zodra de gebruiker 
terug in het dekkingsgebied komt, wordt de verbinding hervat 
en kan het gesprek voortgezet worden. Als de gebruiker voor 
een langere periode geen bereik heeft, dan worden interne 
oproepen afgebroken en externe oproepen omgeleid naar een 
operator. 

1.6.2. IP Dect

IP-DECT-basisstations zijn basisstations die via het bestaande 
Ethernet netwerk kunnen worden aangesloten. Deze hebben 
als voordeel dat ze één en hetzelfde netwerk kunnen 
gebruiken als de datainfrastructuur. Deze basisstations kunnen 
in de meeste gevallen via PoE (IEEE 802.1af) of PoE+ (IEEE 
802.1at) gevoed worden. Ze bieden ook de mogelijkheid 
om via een externe adapter aangesloten te worden op het 
stroomnet.
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2. UNIFIED COMMUNICATIONS (UC)
De bedoeling van Unified Communications is om verschillende 
diensten samen te brengen in een minimum aan instrumenten: 
telefoongesprekken via vaste en mobiele toestellen, conference 
calls, instant messaging, online aanwezigheidsindicatoren, 
videoconferenties, shared documenten, presentaties, e-mail, fax, 
voice mail, enz.

Door alle communicatie te bundelen in een systeem, willen de 
ontwikkelaars een gelijkaardige ervaring bieden op gelijk wel 
toestel (device): telefoontoestel, smartphone, computer, tablet,…

Dit is een complexe uitdaging, want gebruikers zijn vandaag 
de dag gewoon om dezelfde ervaring terug te vinden op de 
verschillende supports waarover ze beschikken. Het is voor hen 
onaanvaardbaar dat een toestel niet gelijkaardige mogelijkheden 
biedt als andere apparaten. 

2.1. Media en diensten

2.1.1. Audio

Dank zij de opkomst van de Unified Communications, is 
het normale telefonielandschap drastisch verandert. De 
nieuwe toestellen maken namelijk gebruik van het IP- of 
SIP-protocol. Dit laat toe om een betere audiokwaliteit te 
hebben dan normale analoge of digitale telefoontoestellen. 
Door gebruik te maken van het G.722-protocol vebreedt men 
de audiobandbreedte tegenover het G.711-protocol zonder 
de bandbreedte op de Ethernetverbinding op te drijven. Aan 
de kant van het Ethernet gebruiken beide protocols 64 Kbps 
zonder de overhead mee te rekenen. Met overhead komt men 
op een theoretische bitrate van iets minder dan 100 Kbps.

Audio is mogelijk op telefoontoestellen, smartphones, tablets 
en pc’s.

2.1.2.  Frequency response

2.1.3. Vidéo

Bij video over IP is het zeer belangrijk om rekening te houden 
met de bandbreedte. Een 720p hoge definitie videogesprek 
kan snel to 1Mbps verbruiken. Vandaag is dit op LAN-niveau 
niet meer heel belangrijk omdat de snelheden hier vaak 
100Mbps of 1Gbps bedragen. Op WAN-gebied is dit echter 
nog altijd een factor waar we rekening moeten mee houden.

Verschillende codecs zijn voorhanden om video over IP te 
sturen.

Hieronder enkele voorbeelden:

ff H.261 is een videocodeerstandaard die oorspronkelijk 
ontwikkeld werd voor transmissie via ISDN-lijnen waarop 
datasnelheden van 64 kbit/s mogelijk zijn.

ff H.263 is een videocodec ontworpen als een lage bitrate 
encodingoplossing voor videoconferencing. Het werd eerst 
ontworpen om te worden gebruikt in H.324-systemen 
(PSTN en andere circuitgeschakelde netwerkvideoconfe-
rentie en videotelefonie), maar wordt sindsdien toegepast in 
H.323 (RTP/IP-gebaseerde videoconferenties), H.320 (IS-
DN-gebaseerde videoconferentie), RTSP (streaming media) 
en SIP-oplossingen (Internet conferencing)

ff H.264 is ook bekend als AVC en MPEG4. De meeste 
nieuwe videoconferencing-producten  gebruiken de 
H.264-codec.

2.1.4. Chat

Een klassiek chatprogramma biedt over het algemeen drie 
grote functies:

ff Instant messaging: de mogelijkheid om korte of lange 
tekstberichten naar een andere gebruiker te sturen;

ff Een contactlijst: de meest gebruikte contactpersonen 
staan in een lijst. Deze toont de naam van de contactper-
soon, zijn status (online, afwezig, bezet,…) en eventueel 
een profielfoto;

ff Status updates: de mogelijkheid om een status update 
te publiceren die meteen aan andere gebruikers getoond 
wordt bij wie u in de vriendenlijst staat.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere functies zoals het 
bureaublad delen of bestanden doorsturen.

Er bestaan vele protocollen waarvan chatoplossingen gebruik 
kunnen maken en die zijn niet altijd compatibel met andere 
protocollen. Zo lag ICQ aan de basis van de chat, maar 
ondertussen hebben softwaregiganten hun eigen protocollen 
in hun chatproducten geïntegreerd.

Twee protocollen domineren momenteel de markt wat betreft 
instant messaging, contactlijsten met aanwezigheidsindicatie 
en status updates. Aan de ene kant is er XMPP (Jabber®), 
een uiterst compleet en efficiënt protocol dat zijn sporen 
verdiend heeft in de sector. 

Daartegenover staat een alternatief dat opgebouwd is 
rond SIP: SIP/SIMPLE. Het voordeel hiervan is dat het ook 
telefonie opneemt naast de andere essentiële basisfuncties. 
Een eenvoudige softphone of een SIP-compatibel 
telefoontoestel kan met SIP/SIMPLE de aanwezigheidsstatus 
van collega’s weergeven, zodat u weet of ze beschikbaar zijn 
of in vergadering.

Een SIP-server kan oproepen anders routeren naargelang de 
aanwezigheidsstatus van de ontvanger.

G.711

Narrowband Signal

G.711, G.722 Frequency response
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2.1.5. One Number en Rapid Session Shift

Met One Number kan u elke gebruiker bereiken met één enkel 
nummer, onafhankelijk van het gebruikte device, maar op een 
manier die transparant is voor de oproeper. De bestemmeling 
bepaalt vooraf op welk apparaat of welke toestellen hij 
gelijktijdig beschikbaar is of hij kan een strategische volgorde 
toekennen aan zijn devices om oproepen te ontvangen.

Zodra de verbinding tot stand gekomen is, zorgt Rapid 
Session Shift ervoor dat het gesprek of de videoconferentie 
naadloos van het ene naar het andere toestel kan 
overgedragen worden zonder onderbreking of wachttoon. 
De gebruiker drukt hiervoor gewoon op een knop of klikt 
het gewenste toestel aan in een menu. Deze Session Shift 
kan zowel op een uitgaand als inkomend gesprek toegepast 
worden. 

2.1.6. Ad hoc Conferencing

Ad hoc Conferencing is een ongeplande conference call die 
tijdens een lopend gesprek wordt gestart. Het is mogelijk om 
een normale conversatie uit te breiden naar een multi-party 
conference call door gebruikers aan het gesprek toe te voegen. 
Met Rapid Session Shift (zie boven) is het bovendien mogelijk 
om het gesprek van een telefoontoestel naar de computer 
over te schakelen. Vervolgens is het mogelijk om video aan uw 
conversatie toe te voegen of kan u documenten delen.

2.1.7. Reserved Conferencing

Dit type conference call is vooraf gepland en alle deelnemers 
krijgen hiervoor een uitnodiging. Dit kan in de vorm van een 
e-mail of een kalenderuitnodiging. De uitnodiging bevat een 
URL (webadres), een login en een wachtwoord. Vaak staat 
er in de uitnodiging ook een telefoonnummer waarop de 
conferentie gevolgd kan worden. Zodra u bent ingelogd op 
de conference call, kan u de verschillende functies gebruiken 
zoals instant messaging, uw bureaublad of documenten delen 
of real-time presentaties tonen. Het is tegelijk ook mogelijk 
om parallelle chatsessies te starten met een of meerdere 
deelnemers aan de conferentie.

2.1.8.  Ononderbroken multi-device 
communicatie

2.1.9. Web Real-Time Communication 
(WebRTC)

Het idee achter WebRTC is om van elk verbonden apparaat 
een communicatie-tool te maken om in real-time een 
maximum aan informatie tussen browsers uit te wisselen 
(gesprekken, instant messages, bestanden delen, scherm 
delen).

Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om met een 
simpele click een verkoper te raadplegen vanuit de webwinkel 
die u net bezoekt. Op andere websites kan u online 
assistentie vragen. Dezelfde functie wordt ook gebruikt om 
een dynamisch sociaal netwerk te creëren binnen een bedrijf.

De waaier aan mogelijkheden is afhankelijk van de functies die 
u aan deze interface wil meegeven.

Met Unified Communications is het binnenkort mogelijk 
om alle communicatie terug te brengen op slechts één 
enkel nummer. Met WebRTC hoeft u binnenkort geen 
softwaretoepassingen meer te installeren, bent u niet meer 
afhankelijk van telefoonnetwerken en hebt u op termijn zelfs 
geen telefoonnummer meer nodig.

Deze technologie is veelbelovend en opent de deur naar vele 
creatieve nieuwigheden.

CLOUD
Smartphone

Tablet

Telefonie

Computer
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3.  CLOUD
3.1.  Unified Communications in de 

Private Cloud 
We kunnen de nieuwe communicatie-tools niet negeren. Ze zijn 
ons leven massaal binnengedrongen over de laatste 10 jaar. 
Maar kunnen we de communicatie-instrumenten voorspellen die 
de volgende 5 jaar op de markt zullen komen?

Als het van de generatie afhangt die in de jaren ‘80 en ‘90 
geboren is, moeten we wel mee met onze tijd. Zij zijn immers 
permanent online met gelijk welk apparaat dat ze toevallig binnen 
handbereik hebben. We kunnen er donder op zeggen dat de 
volgende golf nog verregaander en vooral nog creatiever zal zijn.

Het is een illusie te denken dat u maar een keer in een telefoon-
centrale hoeft te investeren en daarmee jaren rustig verder kan, 
behalve als u de noden van de gebruikers naast u zou neerleg-
gen. Een centrale moet immers regelmatig aangepast worden en 
dit aan een almaar sneller tempo. De kost van deze updates zijn 
onmogelijk te voorzien op het moment van de ingebruikname. 

Met de Private Cloud komt die verantwoordelijkheid echter bij de 
provider te liggen. Hij moet er constant voor zorgen dat zijn telefo-
niediensten voldoen aan de noden van de markt en gebruik maakt 
van de laatste nieuwe beschikbare technologieën.De Private Cloud 
evolueert constant mee en beperkt de kosten van de nodige com-
municatieapparatuur tot redelijke proporties zodat de communica-
tie-tools zich probleemloos verder kunnen ontwikkelen.

De kost staat niet meer in verhouding tot de materiële investering 
maar hangt eerder af van de kwaliteit en de doeltreffendheid 
van de geleverde diensten aan de gebruikers. Dankzij de Private 
Cloud wordt dit een vaste kost die nauwkeurig vastgelegd 
wordt op basis van de nodige functies voor een bepaald aantal 
gebruikers. Deze functies en het aantal gebruikers kunnen op elk 
moment aangepast worden om aan de behoeften te voldoen. In 
2014 noemde 53% van de bedrijven de evolutiviteit als reden waarom 
ze op de Private Cloud overstapten [1], terwijl in 2012 de lagere kost-
prijs nog gold als belangrijkste reden voor 52% van de IT-executives 
[2]. Vandaag verwijst nog maar 34% naar het kostplaatje.

[1] Rightscale State of the Cloud Report 2014

[2] KPMG- Research- Global cloud surveys 2012 

3.1.2. Kenmerken van de Private Cloud

Wat betreft het dagelijkse beheer verschilt een 
geëxternaliseerde oplossing enkel van een lokale 
oplossing doordat de ‘intelligentie’ van het systeem niet 
on-site gevestigd is, maar in de Cloud. Verder zijn er geen 
beperkingen qua gebruik. Het beheer en de toegang tot de 
resources is helemaal identiek of ze kunnen ook aan uw IT-
partner toevertrouwd worden.

Het besturingssysteem van de Private Cloud-oplossing 
maakt integraal deel uit van het bedrijfsnetwerk in een 
hermetisch afgesloten en beveiligde omgeving op exclusieve 
infrastructuur.

Besparingen

De diensten worden gefactureerd op basis van het effectief 
gebruik aan een vooraf vastgelegd eenheidstarief. 

Flexibiliteit

U kan gemakkelijk gebruikers en functies toevoegen of 
annuleren. 

Veiligheid

Uw telefonie wordt in een redundante omgeving gevestigd die 
dag en nacht beveiligd is.

Schaalbaarheid

Het systeem beschikt steeds over de laatste upgrades 
en patches en zo evolueert u permanent mee met de 
technologie. De versies worden uitvoerig getest voor ze 
verspreid worden. Deze upgrades maken deel uit van de 
geboden service, maar ze kunnen desgewenst ook optioneel 
gemaakt worden als dit nodig is voor specifieke toepassingen 
en apparatuur van de klant. 

3.2. Private en public Cloud
De precieze definitie van deze termen blijft het onderwerp van 
een debat dat veeleer van commerciële aard is.

In deze gids vertrekken we van het standpunt dat het 
verschil hem zit in de perfecte kennis van de architectuur. We 
spreken daarom van een Private Cloud als een operator zijn 
infrastructuur virtualiseert bij een provider die de apparatuur, 
de veiligheidsmechanismes en de datastromen perfect kent 
en onder controle heeft. Enerzijds moet de opbouw van 
dit systeem de veiligheid van de data garanderen zodat de 
Cloud als het ware een uitbreiding is van uw interne systeem 
met exact dezelfde garanties als intern bij u het geval is. 
Anderzijds moet de hele verbinding tussen gebruiker en 
leverancier quality of service (QoS) bieden. Dit is vooral 
belangrijk voor real-time communicatie. Elke andere aanpak 
beschouwen we als Public Cloud.

3.2.1. Internet Protocol - Virtual Private 
Network (IP-VPN)

Dit is een privaat virtueel netwerk in de ‘logische’ betekenis 
van de term dat vanop het publiek netwerk van een operator 
tot stand gebracht wordt. Het functioneert eigenlijk net als 
een intern bekabeld netwerk.

Een IP-VPN tussen verschillende gebouwen van uw 
bedrijf creëert in feite één enkel netwerk gespreid over uw 
verschillende sites. Alle verbonden apparaten kunnen dus 
eenvoudig gebruik maken van dezelfde resources, ongeacht 
hun geografische locatie. 

Dankzij authenticatie en encryptie zijn de gegevens die u 
verzendt over een IP-VPN-verbinding veilig en blijven ze strikt 
vertrouwelijk. Enkel bevoegde gebruikers hebben toegang tot 
het virtuele netwerk.

IP-VPN scheidt uw datastroom af van gelijk welk ander 
verkeer op de publieke infrastructuur en laat QoS toe op deze 
beveiligde verbinding.

Dit maakt het mogelijk om gratis gesprekken te voeren 
via Voice over IP tussen verschillende locaties en deze 
aanpak optimaliseert tevens de oproepen naar het publieke 
netwerk. Bovendien kan u alle sites samen beheren 
als één grote centrale, met bijvoorbeeld een globaal 
telefoonnummersysteem.
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3.3. Datacenter
Data: altijd, overal, veilig 

Voice Private Cloud maakt gebruik van professionele datacenters 
om uw data veilig op te slaan en te allen tijde beschikbaar te 
hebben. Maar een ketting is slechts zo sterk als zijn zwakste 
schakel. Daarom moeten we redundantie doortrekken naar elk 
niveau: netwerk, storage,  servers,…

ff Professionals doen het voor u 
In een Voice Private Cloud voeren enkel gecertifieerde 
ingenieurs de configuratiewijzigingen uit.

ff Data is goud waard 
Kwalitatief en veilig databeheer is duur als u er zelf voor 
moet zorgen. Denk maar aan de apparatuur, de licenties, 
het nodige personeel, de expertise, de never ending up-
dates, het verlies van data als er iets mis gaat,… 

ff Professioneel databeheer  
Almaar meer bedrijven verhuizen hun data naar een extern 
professioneel datacenter. Zo geniet u van de modernste 
technologie, doorgedreven redundantie en vakkundige 
ondersteuning die mee evolueren met de tijd. Dan kan u en 
uw IT-afdeling zich met andere dingen bezighouden. 
 
“Cloud computing is de grootste en meest ingrijpende ver-
andering in de IT-wereld van de laatste decennia. We staan 
oog in oog met een nieuwe revolutie die we volop kunnen 
benutten als we ons aanpassen…”, zegt Fujitsu CTO Josep 
Reger (Reger, 2012) 
 
Ondertussen is de datacentertechnologie zo ver geëvolu-
eerd dat we zelfs voice- en videoverkeer kunnen afhandelen 
in de Cloud. Het spreekt voor zich dat enkel datacenters die 
aan de hoogste redundantie-eisen voldoen, deze diensten 
kunnen leveren. In deze datacenters wordt niets aan het 
lot overgelaten. Monitoring, veiligheid en de keuze van 
gebruikte hardware zijn cruciaal. Enkel op deze manier kan 
het benodigde niveau bereikt worden om voice en video af 
te handelen.

ff For your eyes only 
Een Private Cloud voorziet de eindgebruiker van een 
eigen serverpark, een eigen PABX, een eigen reverse 
proxy,… die met niemand anders gedeeld worden. 
Bovendien voorziet ze de eindgebruiker van zijn eigen 
firewalls zodat de omgeving strikt privé blijft. Ook de 
connectie van en naar het datacenter is volledig privé en 
wordt niet gedeeld. Het gaat dus om een 100% dedica-
ted voice-, data- & video-infrastructuur.  

ff Altijd beschikbaar 
Een Voice Private Cloud bestaat steeds uit meerdere 
datacenters. Gegevens worden door een speciale tech-
nologie in real-time gespiegeld tussen de verschillende 
datacenters. Zo worden uw gegevens steevast in het 
tweevoud opgeslagen (redundant) achter een dubbele 
firewall. Als het ene datacenter het zou laten afweten, 
staat het andere datacenter paraat. Zo herleiden we de 
downtime tot zo goed als nul.  
 
Verder moet elke server of PABX-cluster indien nodig 
minstens een keer voorkomen in ieder afzonderlijk 
datacenter. Zo kunnen we PABX-clusters aanbieden die 
geografisch gescheiden zijn. 
 
Alle private servers moeten bovendien dagelijks geback-
upped worden. Als er ooit iets verkeerd gaat met een van 
de private servers moet steeds een backup van maxi-
mum 24 uur voordien teruggezet kunnen worden.

3.2.2. Verbinding met het Datacenter

De verbinding met het datacenter van de Private 
Cloudprovider gebeurt via de backbone van een operator. 
Hiervoor wordt glasvezel gebruikt, koper (VDSL of ethernet 
over koper) of een coax-kabel naargelang wat lokaal 
bij de operator voorhanden is. De signalisatie van de 
communicatiestatus loopt langs deze verbinding maar 
eventueel ook conference calls, videoconferenties, voice 
mail, keuzemenu’s, enz., afhankelijk van de provider en de 
architectuur van de Unified Communications.

Deze verbinding beïnvloedt generlei de verbinding met het 
publieke netwerk, maar als u voor de SIP-optie kiest om 
verbinding te maken met het publieke netwerk dan kan dit 
ook via de backbone gebeuren.

3.2.3. Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Dit is een van de belangrijkste protocollen dat gebruikt wordt 
voor IP-verkeer op hogesnelheidsbackbones van operators. 
Het schermt de datastroom helemaal af van andere clients 
en maakt de gegevenstransfer mogelijk naar een of meerdere 
specifieke verafgelegen locaties.

3.2.4. Very High Bit Rate Digital 
Subscriber Line (VDSL)

Deze technologie maakt het mogelijk om heel hoge 
datatransmissiesnelheden te halen over een koperpaar

Data center

SignalisationOffice 1
Office 2

Backbone Operator MPLS

3.2.5.  Backbone operator MPLS
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Ieder datacenter bestaat uit minstens één storage per site 
en ministens twee sites per Private Voice Cloud. Iedere 
opslageenheid dient elke component minstens twee keer 
aan boord te hebben. Er mogen dus meerdere componenten 
falen. Pas als twee gelijkaardige componenten falen, dient 
er overgeschakeld te worden naar de DR-site (Disaster 
Recovery). Op deze manier kunnen de storage controllers 
ook zorgeloos geüpgraded worden. Dit gebeurt volledig 
transparant voor de eindgebruiker en zonder over te 
schakelen naar de DR-site. Hieronder tonen we de opbouw 
van een Fujitsu ETERNUS DX ® storage controller zoals 
gebruikt in Private Cloud Datacenters.

3.3.2.   Installatie van een storage 
controller

ff Moduleerbaar volgens de noden van de eindgebruiker 
Een modern Private Cloud Datacenter moet bovendien 
probleemloos kunnen uitbreiden of upgraden naargelang 
de groei van de eindgebruikers. De servers in de Cloud 
moeten als het ware meegroeien met de noden van de 
eindgebruikers (HD, CPU en geheugen).

ff Redundantie 
Een Private Voice Cloud-datacenter verzorgt minimaal 
de volgende redundantietechnologieën om ononderbro-
ken voice-, data- & videodiensten aan te bieden aan de 
eindgebruikers. 
 

Datacenter storage mirroring: Een Voice Private Cloud 
bestaat steeds uit minsten twee datacenters of tenminste 
twee afzonderlijke bunkers waartussen de data  
gemirorred wordt. Bij uitval van een datacenter moet het 
andere datacenter kunnen overnemen zonder verlies van 
data. Hiervoor worden gespecialiseerde replicatietech-
nologieën gebruikt zoals Fujitsu REC (Remote Equivalent 
Copy).

Mission Critical 
Server

Primary site Destination site

ETERNUS SF 
AdvancedCopy Manager

ETERNUS disk storage system

Fibre 
channel 
Switch

Fibre 
channel 
Switch

Fibre channel 10km

Mission Critical 
Server

ETERNUS SF 
AdvancedCopy Manager

Building A

Building B

Source

SAN

ETERNUS disk storage system

Destination

SAN

3.3.1.  Geavanceerde duplicatie op afstand in een mission critical IA-, UNIX- of 
industriestandaard-serveromgeving

BRON: http://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-dx/feature/STRSYS_c01.html BRON: <<wp-eternus-dx-feature-set-ww-en.pdf P4 >>

CM O

FRT

CA CA

CPU

PCle 
SW

IOC

Memory

BRT SAS SW

SAS 2.0

CA: Channel Adapter 
IOC: I/O Controller 
SAS SW: SAS Switch

PCIe
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Memory
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BRT: Back-End Router 
FRT: Front-End Router 
PCIe SW: PCIe Switch

http://www.fujitsu.com/global/products/computing/storage/disk/eternus-dx/feature/STRSYS_c01.html
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ff RAID (Redundant Array of Independent Disks) 
Een storage controller die gebruikt wordt in de Voice Pri-
vate Cloud kan een waaier aan verschillende RAID-con-
figuraties aannemen op hetzelfde virtualisatieplatform. Er 
moet ook zonder probleem gemigreerd kunnen worden 
van een gekozen RAID-groep naar een andere RAID-
groep als de toepassing of eindgebruiker dit vereist.

3.3.3.  RAID

Reliability
Data 

efficiency
Write 

performance

RAID 1 Good OK Good

RAID 1+0 Good OK very Good

RAID 5 Good Good Good

RAID 5+0 Good Good Good

RAID 6 Very Good Good Good

BRON: <<wp-eternus-dx-feature-set-ww-en.pdf P11 >>

ff Disk Drive Patrol 
Deze technologie scant als het ware alle schijven in de 
storage controller. Als ze een fout vindt dan wordt deze 
door redundante info die beschikbaar is in de volume-
groep gerepareerd en weggeschreven op een meer 
betrouwbare plaats op de schijf. 
 
Bij uitval van een voeding of stroomcircuit mag zelfs de 
data die aanwezig is in de cache van de storage con-
trollers niet verloren gaan. Er moet dus gebruik gemaakt 
worden van een technologie zoals Cache Protector®. 
Deze technologie heeft een interne batterij die na het 
wegvallen van de voeding de data aanwezig in de cache 
kan wegschrijven op een interne SDD-disk. Op die ma-
nier wordt de data permanent veilig gesteld.

3.3.4.  Disk Drive Patrol

BRON: <<wp-eternus-dx-feature-set-ww-en.pdf P7 >> BRON: <<wp-eternus-dx-feature-set-ww-en.pdf P8 >>
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Power outage has occured

CPU

EXTERNUS DX S3 Entry Disk Storage

When power supply from the SCU stops, there 
is no time limit on cache data preservation 
evacuated to non-volatile memory.
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3.3.5.  Beveiliging van de cachegegevens
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ff Minder kosten voor meer betrouwbaarheid 
Het is tijdsintensief en duur om lokaal in uw bedrijf 
dezelfde redundantie en prestaties te garanderen als in 
een datacenter. Het kost veel investering, mankracht 
en kopzorgen om uw interne servers te installeren en 
draaiende te houden. Zo is uw IT-infrastructuur duurder 
dan nodig. Vaak betaalt u veel voor apparatuur die u 
wanhopig up-to-date probeert te houden. Daarboven-
op betaalt u veel aan licenties voor de software die uw 
serverpark draaiende houdt. Ook de investering in de 
nodige expertise en de opleiding van personeel om uw 
datamanagement te garanderen is duur.  
 
 
 

Bij een datacenter betaalt u enkel een subscription fee, 
de configuratie en de vorming van uw IT-personeel in het 
gebruik van het datacenter, dat bovendien heel ge-
bruiksvriendelijk en eenvoudig is.  
 
De configuratie van de installatie maakt het grootste deel 
uit van de investering in Private Cloud-oplossingen en 
eventueel – indien meer autonomie gewenst is - de op-
leiding van het personeel, wat niet veel verschilt van een 
locale versie. Bij een locale versie zijn de toekomstige 
kosten echter moeilijk te voorspellen. Bij de Private Cl-
oud daarentegen zijn de kosten contractueel vastgelegd.

ff Technische specificaties 
Telic zet Fujitsu PRIMERGY X86-servers en ETERNUS DX 
storage in om topprestaties te leveren. Deze gelden als 
de beste ‘do more with less’-oplossingen op de markt.

ff PRIMERGY X86 
PRIMERGY servers hebben een gemiddelde hardware 
availability van maar liefst 99,997%. Fujitsu onderwerpt 
deze servers aan veeleisende tests om zelfs de kleinste 
defecten op te sporen zodat het uitvalspercentage uiterst 
laag is.

f� Maar ook wat betreft workload-snelheden breekt 
PRIMERGY records. Door de snellere verwer-
king hebt u minder systemen nodig voor dezelfde 
IT-workload.

f� Door het Cool-safe Advanced Thermal Design draai-
en deze servers vlotjes in temperaturen tot 40°C wat 
tot 27% aan energie bespaart. Daarnaast zijn deze 
servers bij de energiezuinigste op de markt (tot 20% 
meer prestatie per watt dan vergelijkbare systemen). 
Dat maakt deze servers niet alleen goedkoper in het 
gebruik maar ook milieuvriendelijker.

f� Het resource management gebeurt dynamisch zodat 
de fysieke en virtuele servers automatisch de pro-
cessing power krijgen die ze op dat moment nodig 
hebben. En dit aan een fractie van de kostprijs van 
traditionele provisioning-methodes.

f� Deze generatie PRIMERGY-servers kunnen eenvou-
dig geïntegreerd worden in bestaande managemen-
tomgevingen van andere producenten, zodat de 
kosten voor implementatie, aanpassing en vorming 
tot 45% teruggedrongen kunnen worden. In LAN- en 
SAN-omgevingen zijn deze servers bovendien uiterst 
flexibel en eenvoudig te beheren.

f� PRIMERGY is de referentie in geïntegreerde storage-
oplossingen op maat van uw onderneming. Zo ver-
kort het de implementatietijd en verkleint het risico op 
mislukking van uw IT-project.

ff Fujitsu ETERNUS DX 
Het uniek en consistent design van dit schijfopslagsysteem 
zorgt voor een gestroomlijnde architectuur en naadloze 
compatibiliteit. Het is gemakkelijk uitbreidbaar met extra 
disks of shelves zonder bijkomende software.

ff ETERNUS DX biedt een beveiligd platform  
door het gebruik van:

f� Cache protector in combinatie met een Cache Guard 
(op SSD)

f� Data Block Guard & Oracle Database Data Guard

f� Raid protection, Hot-Spare, IO-Striping, IO-optimizati-
on en Fast Recove

ff De flexibiliteit van ETERNUS DX steunt op softwarefuncti-
onaliteit zoals embedded virtualization (e.g. Thin-provisio-
ning, Snapshot, Tiering, QoS, AQos,…), OS-integratie met 
Windows 2012 en Unix (Linux, Suse, Solaris, AIX, HP,…) 
en OS-virtualisatie (e.g. VMware, Hyper-V, Xen, Oracle VM  
(e.g. VAAI, VASA, V-Vol, ODX).

ff Het neemt efficiënte snapshots van uw systeem en replica-
ties aan hoge snelheid (consistente snapshots voor Oracle, 
SQL, Exchange, DB2, MaxDB,…). Het herstelt uw data als 
er iets misloopt.

ff ETERNUS DX is uitgerust voor encryptie  
(zowel controller-based als met self-encrypting drives) en 
kan een beveiligde toegang bieden tot gevoelige volumes 
(e.g. Eternus Snap Manager, CommVault, Symantec,…) 

ff Het opslagsysteem is geoptimaliseerd om latency in de 
dataoverdracht te voorkomen en een hoge throughput te 
garanderen, zowel voor random online processen als lange 
sequentiële reads en writes. Extra capaciteit kan eenvoudig 
toegevoegd worden in RAID’s, LUN’s en Thin-Provision 
pools.

ff Het besturingssysteem is zo ontwikkeld om de memory 
footprint te minimaliseren zodat er zoveel mogelijk DRAM 
overblijft voor data caching. We gebruiken daarvoor Auto-
matic Quality of Service en Flash-Technology (in controllers 
of op de SSD-disks).

On-Premises

20%

Cloud computing

Softwarelicenties

Maatwerk en 
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3.4. Virtualisatie
Een Voice Private Cloud maakt gebruik van virtualisatie om 
zoveel mogelijk virtuele servers te kunnen onderbrengen in zo 
weinig mogelijke fysieke servers. Bovendien biedt  virtualisatie 
nog andere voordelen zoals:

3.4.1. Hoge beschikbaarheid

Als één van de fysieke servers in de cluster crasht, worden 
de virtuele machines die op deze fysieke host draaiden 
automatisch gestart op een andere nog werkende fysieke 
server. Dit process gebeurt volledig automatisch.

3.4.2. Clustering

Een cluster is een homogene groep servers die als een tros 
met elkaar verbonden zijn. 

Ook tijdens onderhoudswerken kunnen clusters zeer veel 
voordelen bieden. Zo kunnen we een fysieke server inplannen 
voor onderhoud. De virtuele servers worden dan automatisch 
verdeeld over de andere fysieke servers. Na het onderhoud 
worden er terug virtuele servers geplaatst op de fysieke 

server. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van Vmotion®. Dit 
hele procedé is volledig transparent voor de eindgebruiker. De 
virtuele servers worden niet uitgeschakeld tijdens hun verhuis 
naar andere fysieke servers.

3.4.3.  NIC Teaming  
(Network Interface Cards)

Bij virtualisatie kunnen verschillende fysieke netwerk interfaces 
opgekoppeld worden naar dezelfde fysieke switch of stack 
van switches. Het virtualisatieplatform zorgt er dan voor dat 
bij het wegvallen van een fysieke netwerkinterface 
of -switch een andere fysieke netwerkinterface transparent 
overneemt. Dit process gebeurt automatisch en wordt 
volledig afgehandeld door het virtualisatieplatform. Er is geen 
configuratie op de fysieke switch nodig.

3.4.4.  Kort overzicht van de mogelijkheden van VMware®

 

  VMware infrastructuur componenten voor business continuity

Beveiliging voor geplande downtime Snelle heropstart bij onvoorziene pannes 

Component NIC Teaming, Multipathing

Server VMotion, DRS + Maintenance Mode VMware HA

Storage Storage VMotion Encapsulation, VMware Consolidated Backup

Data NA Encapsulation, VMware Consolidated Backup

Site VMware Site Recovery Manager

Virtual Center Server

VM
HA 

agent VM
HA 

agent VM
HA 

agent

De gegevens worden rerouted op het netwerk via NIC 3

VM
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Switch 1
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Switch 2

Switch 3

Verkeer op het netwerk van virtuele machines beheerd door NIC 1
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switch
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Network
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Elke Ethernetadapter stuurt een “beacon” pakket
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BRON: <<http://www.vmware.com/files/pdf/virtual_networking_concepts.pdf P9>>

BRON: VMware® image VMware HA P10

LUN5
LUN1

LUN6 LUN4

LUN3

LUN2

LUN :  Logical Unit NumberBRON : <<VMwareHA_twp.pdf P11>>

http://www.vmware.com/files/pdf/virtual_networking_concepts.pdf
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3.5.  Firewall
Een Voice Private Cloud vraagt ook aan de firewallzijde zoveel 
mogelijk redundantie. Om te beginnen moeten we ervoor 
zorgen dat de fysieke hardware zo weinig mogelijk faalt. 
Daarom heeft iedere firewall minstens twee aparte voedingen 
die op twee aparte elektriciteitscircuits aangesloten zijn. 
Daarnaast bouwen we een cluster met een andere firewall om 
te voorkomen dat de hardware van de firewall zou falen. Deze 
cluster wordt ook best geografisch gescheiden. 
 

 
 
Ieder virtueel serverpark van de eindgebruikers moet echter 
beschermd worden door zijn eigen firewall. Hievoor gebruiken 
we VDOM’s of kleinere gevirtualiseerde firewalls binnen 
dezelfde redundante hardware. 

 BRON: << inside fortios ® vdoms 50 P1 >>

BRON: <<inside fortios ® vdoms 50 P2 >>

BRON: << inside fortios ® vdoms 50 P3 >>

3.5.3.  Virtual Clustering

De VDOM’s kunnen gerepliceerd worden over de cluster naar andere firewallhardware op een andere locatie. 

3.5.1.  Virtuele domeinen (DOM)

3.5.2.  Gevirtualiseerde firewall 

Iedere gevirtualiseerde firewall of VDOM heeft identiek dezelfde functionaliteiten als een afzonderlijke hardwarefirewall. Hij heeft een 
eigen routetabel, een eigen policy, een eigen NAT-tabel, een eigen VPN, enz. De netwerktrafiek van en naar de VDOM’s gebeurt 
over gescheiden paden. 
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3.5.4.  Session border controller  
en firewall

ff In het netwerk van de provider 
Hierdoor schermt de provider zich af van alle gevaar.

ff Bij de eindgebruiker 
Hier stelt zich de vraag of de session border controller 
(SBC) aan de rand van het netwerk moet staan of in de 
demilitarized zone (DMZ) achter een firewall. U zou kunnen 
denken dat dit een vrij eenvoudige beslissing is, maar de 
«experts» zijn verdeeld in twee kampen.

ff Kamp één: aan de rand van het netwerk 
De voorstanders van deze optie argumenteren dat een 
SBC een standalone veiligheidsapparaat is. Het werd 
ontworpen om de slechteriken buiten te houden en de 
”good guys” door te laten. Het is eigenlijk een real-time 
firewall.  
 
Een SBC doet immers een “deep packet inspection” van 
elk SIP-pakket dat het netwerk binnenkomt of verlaat. Hij 
detecteert slecht gevormde of verdachte SIP-pakketten 
en weigert ze. Hij houdt denial of service-aanvallen (DoS) 
en distributed denial of service-aanvallen (DDoS) tegen. 
Hij detecteert bovendien inlogpogingen van hackers. Een 
SBC houdt tevens een zwarte lijst bij van kwaadaardige 
IP-adressen en voorkomt dat malafide gebruikers toe-
gang krijgen tot uw communicatiesysteem. 
 
Met andere woorden, een SBC is een heuse SIP-firewall. 
Het is dus niet nodig om deze achter een traditionele 
datafirewall te plaatsen. 
 
Hoe de SIP-boodschappen bij de SBC geraken, hangt af 
van de netwerktopologie. Als de SIP-pakketten op een 
dedicated WAN-verbinding aankomen, dan worden ze 
gewoon rechtstreeks naar de SBC gestuurd. Maar als 
de SIP-pakketten de WAN-verbinding delen met andere 
datapakketten (vb. HTTP) dan is er een VLAN-scheiding 
nodig. Eén VLAN wordt dan aan de SIP en de SBC 
gewijd en de andere VLAN wordt dan gebruikt door de 
datafirewall.

ff Kamp twee: achter een firewall 
in dit geval gaat het SIP-verkeer door de datafirewall 
alvorens te worden doorgegeven aan de SBC. Hierbij is 
het uiterst belangrijk alle SIP-verwerking wordt uitgescha-
keld binnen de firewall vb. alle SIP-detectie, SIP-inspectie 
en SIP ALG. Alles wat binnenkomt op poorten 5060 (SIP) 
of 5061 (TLS) moet rechtstreeks doorgestuurd worden 
naar de SBC voor verwerking. De SBC geeft de firewall 
instructies om al het hierop volgende RTP- en  
SRTP-verkeer door te sturen naar de SBC. 
 
Zodra het SIP-verkeer is overhandigd aan de SBC, 
worden alle voordelen van kamp één verwezenlijkt. Een 
datafirewall zal de SBC niet weerhouden bij de uitoefe-
ning van zijn rol als veiligheidsagent. 
 
Er zijn meerdere argumenten die door de aanhangers 
van kamp twee worden gebruikt.

f� Ten eerste maken de meeste moderne bedrijven 
al gebruik van een “DMZ”. De DMZ wordt meestal 
afgeschermd door interne en externe firewalls. Een 
SBC moet passen in een standaard security-archi-
tectuur en als dusdanig niet worden behandeld als 
een anomalie.

f� Ten tweede moet de beveiliging worden toegepast 
in lagen en moet de SBC-functie slechts een bijko-
mende laag zijn in een omvattend en coherent bevei-
ligingsproces.

f� Ten derde, als bedrijven evolueren van basis-SIP-
trunks naar externe SIP-gebruikers dan worden pro-
tocollen bovenop SIP noodzakelijk. In dit geval zal de 
firewall zich bezighouden met de niet-SIP-protocol-
len en de SBC zal zich bezighouden met de SIP-as-
pecten. De externe gebruiker stuurt al zijn pakketten 
naar een enkel IP-adres en de firewall fungeert als 
verkeersagent.

ff Besluit 
Als het beleid van een onderneming is om alles door de 
DMZ en firewalls te sturen, dan is dat hun volste recht. 
Firewalls en SBC’s kunnen worden geconfigureerd om 
zeer nauw samen te werken. 
 
Als u gebruik maakt van externe gebruikers die meer 
dan SIP nodig hebben om goed te kunnen functioneren, 
plaats dan de SBC achter de firewall.  
Laat elk security-element dan rekening houden met dat-
gene waarvoor het ontworpen werd.
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4. PRESENTATIE VAN DE PARTNERS
Quant ICT 
De communicatie-experten
www.quant.be

Quant ICT specialiseert zich in het uitrollen 
van zowel bekabelde als draadloze 
netwerken en de beveiliging ervan. Het 
bedrijf heeft jaren ervaring met de installatie 
van telefooncentrales, zowel hybride als 
IP-centrales, en Unified Communications in 
het algemeen. Quant ICT ontwikkelde het 
merk Telic waaronder al haar cloudactiviteiten 
vallen. De expertise van haar medewerkers 
maakt het verschil. Zij kunnen dan ook de 
meest geavanceerde certificaten voorleggen 
wat betreft de producten die ze installeren.

BeIP, de partner voor uw  
SIP-telefonie
www.beip.be

BeIP is het filiaal voor onderzoek en 
ontwikkeling van Quant ICT. Deze afdeling 
concentreert zich op het SIP-protocol om 
Unified Communications in praktijk om te 
zetten. BeIP maakt deel uit van het Europees 
TELKEA-netwerk, waarbinnen Quant ICT een 
sleutelrol speelt.

Telic, Private Cloud solutions
www.telic.eu

Telic is de host voor de oplossingen die 
Quant ICT aanbiedt. Telic is geïnstalleerd in 
één van de betrouwbaarste datacenters op 
de Belgische markt en kan met meer dan 
70 nationale en internationale operators 
communiceren. 

Téléphonie SA
www.telephonie.lu

Dit bedrijf werd al in 1929 opgericht en is 
sindsdien een gevestigde waarde op de 
Luxemburgse markt en ver daarbuiten, mede 
dankzij de TELKEA Group. Téléphonie SA 
heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als 
marktleider en staat garant voor kwaliteit, 
nabijheid en expertise. 

ICT Control SA 
www.ictcontrol.eu

ICT Control SA is een consultancybedrijf 
van experten op het gebied van 
informaticagovernance. Het werd in 1999 
opgericht en wordt geleid door Georges 
Ataya.

ICT Control SA houdt zich vooral bezig 
met de verschillende aspecten van 
informaticabeheer en -architectuur, de 
controle van leveranciers en kosten, 
het veiligheidsbeheer en optimale 
governancemethodes voor informatica.

Alcatel-Lucent Entreprise SA 
http://enterprise.alcatel-lucent.com

Alcatel-Lucent Entreprise biedt een volledige 
waaier communicatie- en netwerkoplossingen 
aan om aan de almaar evoluerende behoeften 
van kleine en middelgrote ondernemingen te 
voldoen, maar ook aan die van multinationals.

Fujitsu
www.fujitsu.com/be

Het beheer van kritische bedrijfsgegevens 
is de hoeksteen van elke bedrijfsactiviteit. 
De online stockageoplossingen van Fujitsu 
beschermen deze gegevens tegen verlies en 
bewaren de data op een zo efficiënt mogelijke 
manier. 

Oracle
www.oracle.com

De private cloud van Oracle is gebaseerd op 
een uitgebreid portofolio van geavanceerde, 
geïntegreerde producten en diensten. 
Oracle ondersteunt dan ook application-, 
platform- en infrastructure-level clouds met 
een verregaande transparantie wat betreft 
veiligheid, regulatory compliance en service 
levels.

Aruba
www.arubanetworks.com

Aruba ontwerpt en implementeert Mobility-
Defined NetworksTM die extra mogelijkheden 
creëren voor een nieuwe generatie van tech-
savvy gebruikers.

Polycom
www.polycom.fr

Polycom bedrijfstelefoons zijn 
gebruiksvriendelijk, functioneren probleemloos 
binnen uw bestaande communicatiesysteem 
en de klank is zo duidelijk dat het lijkt alsof 
u zich in dezelfde ruimte bevindt als uw 
gesprekspartner.

Fortinet
www.fortinet.com

Fortinet is een wereldspeler en innovator wat 
betreft network security. Het levert innovatieve 
en ultraperformante network security 
platforms om uw IT-infrastructuur veilig en 
eenvoudig te houden.

Lifesize
www.lifesize.com

Lifesize is de eenvoudigste HD video 
conference solution op de markt. Hiermee 
kan voortaan iedereen aan de vergadering 
deelnemen, gelijk of u in de vergaderzaal zit, 
achter uw computer of met een mobile device 
in de hand.
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Wie had in 2010 gedacht dat de lancering van een 
beroemde tablet en de razendsnelle opkomst van 
de smartphones onze visie van telecommunicatie 
zo verregaand zou veranderen? De tijden zijn 
voorbij dat we voor een tiental jaar in een soliede 
telefooncentrale investeerden met slechts enkele 
upgrades nu en dan.

Telefonie is grondig veranderd. De wereld van PABX 
maakt nu deel uit van de informaticasystemen en 
datanetwerken. Door het samengaan van deze 
technologieën zien ook nieuwe communicatietools 
het licht.

PRA, SBC, B2BUA, Rapid Session Shift… Wat 
betekenen deze termen eigenlijk? Waar dienen deze 
technologieën voor en waar passen ze eventueel 
binnen uw configuratie? Waarom zou u uw telefonie 
migreren naar de Private Cloud?

In dit “white paper” geven we u de antwoorden op al 
deze vragen en nog veel meer. Met deze publicatie 
willen we u vertrouwd maken met de moderne 
mogelijkheden van de telefonie, ongeacht uw 
voorkennis. 

De Private Cloud intrigeert, maar brengt ook een 
aantal vragen met zich mee. Gelijk hoe u tegenover 
nieuwe communicatie-instrumenten staat, Unified 
Communications in de Private Cloud is de meest 
efficiënte oplossing om uw infrastructuur up-to-
date te houden en vlot mee te evolueren met de 
technologie.

Wat staat er ons de komende jaren te wachten en 
hoe zien de toekomstige communicatietools eruit?

De devices die uw medewerkers vandaag de dag 
gebruiken, tonen duidelijk hoezeer onze manier van 
werken aan het veranderen is.

De nieuwe generatie verplicht ons als het ware om 
dynamische en adaptieve tools aan te schaffen 
waarvoor langetermijninvesteringen nodig zijn. In 
deze brochure leggen we de geheimen van de 
Cloud bloot zodat u de mogelijkheden ervan ten 
volle kan benutten.

U kan deze publicatie van A tot Z lezen om stap voor 
stap alle nuttige concepten uit de sector onder de 
knie te krijgen. Of u kan deze brochure bij de hand 
houden als achtergrondinformatie om te raadplegen 
wanneer nodig.

Pierre-André Guillaume  
CEO Quant ICT

Welke tools biedt uw bedrijf aan zijn personeel?

DE TELEFONIEUITDAGINGEN 
VAN VANDAAG EN MORGEN
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BRON: DATA NEWS, TELECOM survey 2014
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