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Productgids voor Microsoft Lync Server 
2010 

Inleiding 

Werkplekken veranderen. Teams zijn meer gedistribueerd. Mensen hebben behoefte aan productiviteitstools 

waarmee ze vrijwel overal kunnen werken. Hoewel organisaties in technologie investeren, hebben gebruikers toch 

moeite om contact te houden met collega's en het bedrijf. Door trage innovatie in traditionele technologieën, 

zoals telefonie, worden gebruikers gedwongen om op andere manieren samen te werken en te communiceren. 

Daardoor is het voor IT-professionals nog lastiger om nieuwe mogelijkheden op een geïntegreerde, 

kosteneffectieve en veilige manier te bieden. 

Microsoft
®

 Lync™ verbindt gebruikers op nieuwe manieren, ongeacht hun fysieke locatie. De meest 

recente release van het Unified Communications-platform biedt een frisse, intuïtieve gebruikerservaring 

rechtstreeks vanuit Microsoft Office-toepassingen, zoals Microsoft Outlook
®

, Microsoft Word en 

Microsoft SharePoint
®

. Lync combineert de verschillende communicatiemethoden tot één interface, 

wordt geïmplementeerd als gemeenschappelijk platform en wordt bestuurd via één beheerinfrastructuur. 

Dankzij het uniforme karakter van het systeem worden kosten verlaagd en stappen gebruikers sneller 

hierop over. En omdat Lync op brede schaal interoperabel is, kan het platform eenvoudiger worden 

geïmplementeerd in en gemigreerd naar de bestaande IT-infrastructuur.  

Verbonden ervaring voor eindgebruikers 

Microsoft Lync Server 2010 biedt een nieuwe, verbonden gebruikerservaring doordat elke communicatie 

verandert in een interactie die meer mogelijkheden voor samenwerking biedt, interessanter is en vrijwel 

overal toegankelijk is. Gebruikers zoeken communicatietools die hun werk vereenvoudigen en altijd en overal 

beschikbaar zijn, ook binnen andere toepassingen. Microsoft Lync 2010 is de geavanceerde clienttoepassing 

die mogelijkheden voor aanwezigheidsgegevens, chatberichten, spraak, ad-hocsamenwerking en 

onlinevergaderingen biedt via één interface. Lync 2010 is gebruiksvriendelijk, werkt nauw samen met vertrouwde 

tools, zoals SharePoint en Office-toepassingen, en wordt sneller geaccepteerd door gebruikers dankzij krachtige 

functies en een gestroomlijnde communicatie-ervaring. Het dashboard van de client bevat veelgebruikte functies, 

zoals een toetsenblok, visuele voicemail, een lijst met contactpersonen en actieve gesprekken. Gebruikers hebben 

een consistente, vertrouwde ervaring op de computer, aan de telefoon en in de browser. 

Zakelijke behoefte Zie 

De juiste persoon zoeken en met hem/haar communiceren Geavanceerde aanwezigheidsgegevens, 

Zoeken naar vaardigheden 

Een interactievere werkomgeving creëren door sociale contacten te 

leggen 

Activiteitsfeed 

Op een natuurlijke wijze communiceren, zoals gebruikers te werk gaan Integratie met Office, Enterprise Voice 

Van elke interactie bijna een persoonlijke bijeenkomst maken Unified Conferencing 
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Communiceren met Microsoft Office-toepassingen Integratie met Office 

Vanaf vrijwel overal verbonden blijven Enterprise Voice 

Eén uniform platform 

Voor IT zijn de voordelen net zo groot: een zeer veilig en betrouwbaar systeem dat werkt met bestaande 

tools en systemen voor eenvoudiger beheer, lagere eigendomskosten, soepelere implementatie en 

migratie, en grotere keuze en flexibiliteit. Lync Server 2010 is van begin af aan gebouwd als één platform 

dat werkt met traditionele en IP PBX-systemen, voicemailsystemen van derden en bestaande oplossingen 

voor audio-, video- en webvergaderingen en dat deze zelfs kan vervangen. 

Zakelijke behoefte Zie 

Traditionele PBX uitbreiden of vervangen Enterprise Voice, Uniform platform 

Een oplossing vinden voor gebruikers die verschillende apparaten 

nodig hebben 

Keuze van eindpunten 

Problemen en kosten voor IT-beheer verminderen  Vereenvoudigde implementatie 

Aangepaste bedrijfsoplossingen maken Uitbreidbaarheid 

Tijd- en kostenbesparingen door overstap naar de cloud op een 

flexibele manier benutten 

Ondersteuning voor lokale, gehoste 

en hybride implementaties 

Chatberichten en aanwezigheidsgegevens 

Dankzij de geavanceerde mogelijkheden voor aanwezigheidsgegevens en chatberichten in Lync Server 

2010 kunnen medewerkers efficiënt en effectief elkaar vinden en onderling communiceren. Door de 

integratie met vertrouwde productiviteitstools van Microsoft Office en met Microsoft SharePoint vormen 

chatberichten en aanwezigheidsgegevens een natuurlijk onderdeel van de dagelijkse workflow, waarbij 

de samenwerking wordt verbeterd, terwijl kennis en expertise binnen de organisatie direct toegankelijk 

worden gemaakt voor alle gebruikers.  

Aanwezigheidsgegevens 

Via aanwezigheidsgegevens wordt aangegeven of u beschikbaar bent met behulp van algemene 

statuswaarden, zoals Beschikbaar of Bezet. Dankzij uitgebreide aanwezigheidsgegevens kunt u effectiever 

een communicatiemethode kiezen. Uw aanwezigheidsgegevens bestaan uit de beschikbaarheid, de 

bereidheid om te communiceren, aanvullende opmerkingen (zoals locatie en status) en de manier waarop 

iemand contact met u kan opnemen. Aanwezigheidsgegevens worden in Lync Server 2010 aangevuld met 

foto's, locatiegegevens en aanvullende statuswaarden als Niet op het werk, zodat specifiekere informatie 

wordt verstrekt over beschikbaarheid en communicatievoorkeuren. Doordat u collega's op het juiste 

moment en via de juiste communicatiemethode kunt benaderen, wordt een bijdrage geleverd aan een 

productievere werkomgeving. Met opties voor contactbeheer kunt u bepalen welke informatie anderen 

kunnen zien, bijvoorbeeld of u vanaf thuis werkt, zich op het kantoor van een klant bevindt of niet 

beschikbaar bent.  
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In Lync Server 2010 wordt direct visueel weergegeven of u beschikbaar of aanwezig bent. U ziet in een 

oogopslag alles wat u wilt weten in de lijst met contactpersonen. Zo betekent een groen pictogram dat een 

contactpersoon beschikbaar is, een rood pictogram dat een contactpersoon bezet is en een geel pictogram 

dat een contactpersoon niet achter de computer zit. De afbeelding en locatie zijn beschikbaar met het 

aanwezigheidspictogram, waardoor de interface wordt uitgebreid en u een betere beslissing over de 

communicatiemethode kunt nemen. Aanwezigheidsgegevens kunnen worden uitgebreid met fysieke locaties 

van toegangspunten in het bedrijfsnetwerk. Daarnaast kunt u uw locatiegegevens handmatig instellen zodat 

anderen precies weten waar u bent wanneer u bijvoorbeeld vanaf thuis of vanuit een café werkt. 

Met aanvullende waarden voor de aanwezigheidsstatus (zie afbeelding 1) kan gedetailleerdere informatie 

over uw contactpersonen worden verstrekt. Deze statuswaarden omvatten bijvoorbeeld categorieën als 

Niet storen en Ben zo terug, naast bekendere statuswaarden als Beschikbaar of Afwezig.  

Afbeelding 1: aanwezigheidsgegevens instellen in Lync 2010 

 

U kunt ook ervoor kiezen om uw status handmatig in te stellen en via een persoonlijke notitie collega's 

meer informatie over uw status te verstrekken, zoals Jaarbegroting aan het controleren of Ontwerp van 

website aan het voltooien. Omdat u uw beschikbaarheids- en contactgegevens beter kunt beheren, kunt 

u laten weten hoe anderen u het beste kunnen bereiken. 

Zodra de naam van een contactpersoon verschijnt (in een e-mailbericht of op een teamsite), worden de 

status- en contactgegevens weergegeven. Aanwezigheidsgegevens werken ook op Windows Phone
®

-

apparaten met Communicator Mobile, dus status- en contactgegevens van collega's zijn ook in realtime 

beschikbaar. Afbeelding 2 bevat de standaardwaarden voor de aanwezigheidsstatus in Lync Server 2010.  
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Afbeelding 2: aanwezigheidsstatus ingesteld door de gebruiker of Lync Server 2010 

 Statustekst Beschrijving  

 
Beschikbaar De contactpersoon is online en kan deelnemen aan gesprekken. 

 

 

Bezet 

In gesprek 

In vergadering 

In bespreking 

De contactpersoon is online, maar bezig met een andere activiteit. 

Deze activiteiten zijn: 

 In gesprek: de contactpersoon voert een audio- of videogesprek. 

 In vergadering: de contactpersoon voert een gesprek tussen meerdere 

partijen via telefoon, spraak, video en/of een sessie voor het delen van 

toepassingen. 

 In bespreking: volgens de Outlook-agenda heeft de contactpersoon een 

geplande afspraak.  

 
Niet storen De contactpersoon is online, maar wil niet worden gestoord. U kunt het 

privacyniveau in de modus Niet storen opgeven door opties te selecteren. 

Zo kunt u kiezen dat geen meldingen of alleen meldingen van een 

opgegeven werkgroep worden weergegeven. 

 
Afwezig De contactpersoon is online, maar niet beschikbaar om een van de volgende 

redenen: 

 De computer van de contactpersoon is langer inactief dan een 

tijdsperiode die de gebruiker heeft opgegeven (standaard 15 minuten).  

 De Outlook-agenda of wizard Afwezigheid geeft aan dat hij of zij buiten 

kantoor is. 

 De contactpersoon is tijdelijk niet beschikbaar.  

 De contactpersoon heeft handmatig de aanwezigheidsstatus ingesteld 

op Afwezig of Als Afwezig weergeven. 

 
Niet op het 

werk 

De contactpersoon is niet op het werk. 

 
Offline De contactpersoon is niet online. Deze status wordt weergegeven om de 

volgende redenen: 

 De contactpersoon heeft zich niet aangemeld. 

 De contactpersoon heeft u geblokkeerd zodat u de aanwezigheidsstatus 

niet kunt weergeven. 

 

Aanwezigheid 

onbekend 

Lync Server 2010 kan de status van de contactpersoon niet bepalen.  

 
Geblokkeerd U hebt de betreffende contactpersoon geblokkeerd. Voor de geblokkeerde 

contactpersoon lijkt het alsof u offline bent.  
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Indicatie voor apparaten 

Via de aanwezigheidsstatus wordt ook informatie 

verstrekt of u zich bij Lync Server 2010 hebt 

aangemeld vanaf een mobiel apparaat of vanaf 

een IP-telefoon waarop geen chatberichten 

kunnen worden geaccepteerd. Op basis van deze 

informatie kunnen anderen de juiste 

communicatiemethode kiezen en hebben ze meer 

kans sneller met u in contact te komen. 

Aangepaste waarden voor 

aanwezigheidsstatus 

In Lync Server 2010 kunnen beheerders 

aangepaste waarden voor de 

aanwezigheidsstatus definiëren. Met 

aangepaste, organisatiespecifieke waarden voor 

de aanwezigheidsstatus, zoals In bespreking 

met klant of In de rechtbank, kunt 

u relevantere informatie over uw status 

verstrekken aan anderen.  

Privacyinstellingen 

Dankzij aanvullende privacyfuncties kunt u kiezen 

hoeveel informatie u beschikbaar wilt maken 

voor anderen. U kunt de toegang tot 

aanwezigheidsgegevens blokkeren, behalve 

voor personen in de lijst met contactpersonen, 

en kiezen of u wel of geen locatiegegevens wilt 

weergeven (zie afbeelding 3). 

Aanwezigheidsgegevens in Microsoft Office 

en SharePoint 

Aanwezigheidsgegevens zijn standaard consistent 

beschikbaar in Outlook, SharePoint en andere 

Office-toepassingen. Als u de muisaanwijzer boven 

het aanwezigheidspictogram houdt, wordt een 

menu weergegeven zodat u een gesprek vanuit de 

toepassing kunt starten. De communicatie verloopt 

gestroomlijnder en u hoeft hiervoor alleen maar te 

klikken vanuit de toepassingen die u het meest 

gebruikt. 

 

 

 

Afbeelding 3: aangepaste locatiegegevens 
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Contactpersonen 

Lijst met contactpersonen 

In Lync Server 2010 wordt een lijst met collega's 

bijgehouden met wie u vaak contact hebt 

opgenomen. Zodoende kunt u eenvoudig contact 

onderhouden met de personen met wie u het 

meest spreekt. Contactpersonen kunnen worden 

gesorteerd op groep, status en relatie. Pas 

instellingen van de lijst met contactpersonen aan 

als u foto's, aanwezigheidsgegevens en 

statusupdates wilt weergeven of kies een meer 

gecomprimeerde weergave die meerdere 

contactpersonen tegelijkertijd bevat. 

Contactpersoon markeren  

Als de gewenste contactpersoon niet beschikbaar is, 

kunt u deze markeren door met de rechtermuisknop 

op de naam van de contactpersoon te klikken en 

Contactpersoon markeren te selecteren. Nadat u 

een contactpersoon hebt gemarkeerd, ontvangt 

u automatisch een melding wanneer de status van de 

contactpersoon wordt gewijzigd. De markering kan 

worden verwijderd wanneer deze niet langer nodig is. 

Contactpersonen groeperen 

U kunt contactpersonen op allerlei manieren 

groeperen, zoals zelfgedefinieerde groepen, door 

de organisatie gedefinieerde groepen, 

aanwezigheidsgegevens van contactpersonen, of 

gemarkeerde contactpersonen (zie afbeelding 4). 

Contactpersonen kunnen alfabetisch worden 

gesorteerd op schermnaam in plaats van 

aanwezigheidsstatus zodat de lijst met 

contactpersonen kan worden gebruikt als 

adresboek. 

Afbeelding 4: lijst met contactpersonen per groep 

 

Visitekaartje 

Een visueel opnieuw vormgegeven visitekaartje (zie afbeelding 5) met diverse nieuwe functies is 

beschikbaar voor individuele contactpersonen, distributiegroepen, persoonlijke groepen en agenten voor 

chatberichten (interactieve bots die verbinding maken met databases om gebruikers te ondersteunen bij 
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query's). Dezelfde kaartjes kunnen ook worden weergegeven via Microsoft Office-toepassingen. Op elke 

locatie waar aanwezigheidsgegevens worden weergegeven in een Office-toepassing, kunt u een 

aanwijskaart met een foto, notitie en communicatieopties weergeven. Deze kaart vormt een uitbreiding 

op het nieuwe visitekaartje en bevat relevantere informatie over de contactpersoon, zoals een 

persoonlijke notitie en de locatie. Het visitekaartje biedt eenvoudige manieren om contact te maken met 

personen. Dankzij de consistente gebruikersinterface in Office-toepassingen hebt u een soortgelijke 

ervaring en beschikt u over dezelfde gegevens, ongeacht de toepassing die u gebruikt. 

Afbeelding 5: uitgebreid visitekaartje 

 

Contactpersonenbeheer 

Dankzij verbeteringen in de functies voor contactpersonenbeheer is de gebruiksvriendelijkheid 

verbeterd en kunt u lijsten met contactpersonen aanpassen aan uw voorkeuren. Uitgebreide 

contactpersoonschermen bevatten twee tot drie regels met contactpersoongegevens, inclusief de foto 

van een contactpersoon. U kunt de naam van contactpersonen bewerken of notities toevoegen aan 

contactpersonen. 

Uniforme contactpersonen 

Alle id's van contactpersonen worden gedeeld tussen Lync Server 2010, Exchange Server 2010 en 

SharePoint en blijven hetzelfde, waarbij Exchange Server fungeert als enige archief met contactpersonen. 
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U kunt ook de naam van contactpersonen wijzigen of andere gegevens toevoegen aan het betreffende 

visitekaartje voor aanvullende context of ter referentie.  

Chatberichten 

Gespreksbeheer  

Via de gespreksgeschiedenis kunt u oude gesprekken bijhouden zodat u beter belangrijke informatie 

kunt ophalen die u mogelijk maanden geleden via een chatbericht hebt verzonden. Chatvensters 

kunnen worden opgeslagen met het datum- en tijdstempel van elk uitgewisseld bericht. 

De gespreksgeschiedenis wordt handig weergegeven op het tabblad Gesprekken. U kunt eerdere 
gesprekken voortzetten via het tabblad Gesprekken. 

Federatie 

Dankzij mogelijkheden voor een federatie tussen servers kunt u aanwezigheidsgegevens en chatberichten 

met andere Lync Server 2010-gebruikers buiten het bedrijfsnetwerk gebruiken. Door mogelijkheden voor 

Public IM Connectivity wordt de reikwijdte zelfs nog groter doordat u verbinding met diverse openbare 

netwerken voor chatberichten kunt maken, zoals MSN®/Windows Live™, Yahoo! en AOL. Ondersteuning 

voor peer-to-peer-audio en -video is beschikbaar met Windows Live. 

Keuze van clients 

 Webtoegang: u kunt lijsten met contactpersonen, aanwezigheidsgegevens en chatberichten openen 

via Outlook Web App en Lync Web App. 

 Mobiele apparaten: als mobiele medewerker kunt u Communicator Mobile gebruiken op een mobiel 

apparaat om aanwezigheidsgegevens bij te werken en chatberichten onderweg uit te wisselen.  

 Mac: als Mac-gebruiker kunt u Communicator voor Mac 2011 gebruiken voor 

aanwezigheidsgegevens en chatberichten met Lync Server 2010. Verbeteringen zijn bijvoorbeeld 

geavanceerde aanwezigheidsgegevens met agendagegevens over beschikbaar/bezet en de integratie 

van afwezigheidsberichten, aanwezigheidsgegevens in Microsoft Office 2011 voor Mac, delen van het 

bureaublad via Lync Server 2010, en een toetsenblok met de mogelijkheid om uit te bellen naar een 

PSTN-telefoonnummer (Public Switched Telephone Network). 

 Microsoft Outlook: de Lync Server 2010-lijst met contactpersonen is ook beschikbaar in Microsoft 

Outlook. Vanuit de lijst met contactpersonen kunt u aanwezigheidsgegevens weergeven en 

gesprekken met collega's starten. 

Groepsgesprek 

Met de console Groepsgesprek van Lync Server 2010 kunnen groepen gebruikers deelnemen aan lopende 

discussies over onderwerpen waarin iedereen geïnteresseerd is. De geschiedenis van het gesprek wordt 

bijgehouden zodat teams op verschillende locaties en afdelingen discussies kunnen bekijken, zelfs 

wanneer gebruikers op verschillende momenten online zijn. Met Groepsgesprek wordt de communicatie 

tussen teams verbeterd en kunnen geografisch gedistribueerde teams efficiënt samenwerken. 
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De interface biedt u een lijst met beschikbare chatruimten over opgegeven onderwerpen, hulpmiddelen 

om te zoeken in de geschiedenis van discussies, en filters/meldingen om u op de hoogte te stellen van 

nieuwe publicaties over een specifiek onderwerp. 

Deelnemen aan chatruimten 

U kunt deelnemen aan een chatruimte door de betreffende uitnodiging weer te geven of door een 

zoekopdracht uit te voeren op basis van trefwoorden in verband met de toepasselijke chatruimte. 

Ongeacht de manier waarop u naar chatruimten moet zoeken, moeten deze voorkomen in de 

lidmaatschapslijst voor chatruimten, zoals gedefinieerd door de chatruimtebeheerders. 

Berichten publiceren 

Nadat u een chatruimte bent binnengegaan, kunt u berichten publiceren om aan de lopende discussie 

deel te nemen en de geschiedenis van publicaties van andere leden weergeven. In Lync Server 2010 

worden tekst, afbeeldingen, bestandspublicaties, hyperlinks en emoticons ondersteund. Een lange 

publicatie kan worden gecomprimeerd tot een artikel van één regel om schermruimte te besparen. 

Filters en meldingen instellen 

Met filters kunt u trefwoorden en andere criteria definiëren waarmee een zoekopdracht voor 

binnenkomende berichten in realtime wordt uitgevoerd. Zodoende hoeft u geen publicaties met 

essentiële informatie te missen. Met het vooraf ingestelde filter Ego worden bijvoorbeeld alle berichten 

vastgelegd waarin uw naam wordt genoemd binnen elke chatruimte waarvan u lid bent. 

Meldingen kunnen worden aangepast zodat u op de hoogte wordt gesteld wanneer specifieke inhoud 

wordt gepubliceerd binnen een chatruimte. Met deze functies worden beheerde onderbrekingen 

gegarandeerd en wordt u tegelijkertijd gewezen op belangrijke publicaties. 
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Zoeken naar informatie 

U kunt in de geschiedenis zoeken naar eerder 

gepubliceerde inhoud. Dankzij deze mogelijkheid worden 

teamdiscussies onderdeel van de kennisbronnen van een 

organisatie. Wanneer u als nieuw lid toetreedt tot een 

team, kunt u zoeken in eerdere discussies zodat u snel 

aan de slag kunt. U hoeft andere teamleden dan niet te 

vragen om allerlei eerdere threads van chatgesprekken 

door te sturen. U kunt in de chatgeschiedenis zoeken op 

een veld, zoals auteur, datum, chatruimte of trefwoord. 

Chatberichten vanuit Groepsgesprek 

In Groepsgesprek kunt u de aanwezigheidsstatus van 

collega's weergeven die zich momenteel in de chatruimte 

bevinden. Zodoende kunt u snel een chatgesprek met 

anderen starten. Aanvullende methoden, zoals spraak 

en video, zijn beschikbaar via het Lync 2010-

gespreksvenster, dat vanaf de client voor 

groepsgesprekken wordt geopend. 

Activiteitsfeed 

Met de activiteitsfeed (zie afbeelding 6) kunt u hechtere 

relaties opbouwen doordat u doorlopend weet wat 

collega's doen. U kunt gemeenschappelijke successen of 

frustraties delen door uw mening te geven en iedereen 

te laten weten wat er vandaag allemaal gebeurt. Het 

activiteitsfeed bevat updates van contactpersonen 

wanneer deze hun persoonlijke notitie, foto, functie of 

locatie wijzigen. 

 

 

Afbeelding 6: activiteitsfeed 
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Zoeken naar vaardigheden 

Op basis van gegevens in SharePoint kunnen gebruikers de functie Zoeken naar vaardigheden benutten 

om de benodigde expertise binnen de organisatie of gewoon mensen met gedeelde interesses te vinden. 

Met Zoeken naar vaardigheden kunt u zoeken naar een deskundige met behulp van trefwoorden 

waarmee een vaardighedenset, expertise, interessegebied of betrokkenheid bij een groep wordt 

beschreven alsmede een lijst ophalen met collega's die aan de criteria voldoen. Dankzij 

aanwezigheidsgegevens kunt u vervolgens kiezen hoe u het beste contact kunt opnemen met 

de betreffende collega's. 

Afbeelding 7: Zoeken naar vaardigheden 
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Unified Conferencing 

Traditioneel worden vergadermogelijkheden beoordeeld en aangeschaft per werkbelasting (spraak, delen van 

toepassingen, webvergaderingen en videovergaderingen) en beperkt tot gebruikers binnen een afdeling of 

divisie van de onderneming. Lync Server 2010 probeert deze grenzen weg te nemen door de efficiëntie te 

verbeteren en kosten te verlagen via een uniforme oplossing met overeenkomende functies voor meerder 

oplossingen met één werkbelasting. Nieuwe functies, een uniforme client en vereenvoudigde bediening 

stimuleren de acceptatie zodat gebruikers productiever kunnen zijn zonder uitgebreide training.  

Lync 2010 is de enige client die nodig is voor alle soorten vergaderingen, zowel gepland als ad hoc. Een 

eenvoudig chatgesprek tussen collega's kan worden geëscaleerd naar een audiovergadering, waarbij een 

desktop direct, eenvoudig en zonder onderbreking van het gesprek tussen meerdere teamleden wordt 

gedeeld. De vertrouwde clientervaring wordt gecombineerd met een diepere integratie met Outlook 2010 

zodat vergaderingen eenvoudiger kunnen worden gepland, bezocht en georganiseerd.  

Met Lync Server 2010 kunnen alle informatiewerkers de uiteenlopende tools voor ad-hocsamenwerking 

en onlinevergaderingen gebruiken. Deze tools hoeven niet te worden gereserveerd voor speciale 

gebeurtenissen of beperkt tot specifieke fysieke ruimten. De audio- en videomogelijkheden van Lync 

Server 2010 werken op een betrouwbare manier vanaf elke locatie met een internetverbinding. Doordat 

de reiskosten afnemen en minder vaak gebruik hoeft te worden gemaakt van vergaderoplossingen van 

derden, kan Unified Conferencing bedrijven helpen aanzienlijke kosten te besparen. 

Met Unified Conferencing in Lync Server kunt u samenwerken, informatie delen en activiteiten in realtime 

coördineren. Audio, video, sessies voor het delen van documenten, bureaubladen en toepassingen 

zijn geïntegreerd in de gebruiksvriendelijke Lync 2010-client, die op verzoek en vanuit een typerende 

workflow beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld een eenvoudig chatgesprek escaleren naar een sessie waarin 

een toepassing tussen meerdere partijen wordt gedeeld, inclusief audio en zelfs video, zonder dat 

u tussen toepassingen hoeft te schakelen. Alle partijen kunnen presentaties, documenten en andere 

inhoud weergeven en bewerken zonder dat ook maar één e-mail wordt verzonden. 

Onlinevergaderingen plannen, beheren en hieraan deelnemen 

Met de tools voor onlinevergaderingen die in Outlook 2010 zijn geïntegreerd, kunnen organisatoren 

met één muisklik een vergadering plannen, een ad-hocvergadering starten of deelnemers uitnodigen. 

Deelnemers kunnen in een 'lobby' worden geplaatst, zodat de organisator van de vergadering de toegang 

beter kan beheren. In het vergaderingsschema worden duidelijk de functie en naam van deelnemers 

weergegeven. Via een webclient worden uitgebreide vergaderingsfuncties geboden aan deelnemers die 

niet over de Lync 2010-bureaubladclient beschikken. 

Dankzij de integratie met Outlook kunnen vergaderingen met slechts één muisklik worden gepland. 

Vooraf gedefinieerde vergaderingseigenschappen voldoen ongewijzigd aan de behoeften van de meeste 

gebruikers; in specifieke gevallen kunnen typen vergaderingen en het toelatingsbeleid worden ingesteld 

door de organisator. Vereenvoudigde vergaderings-URL's zijn eenvoudiger te onthouden en door te 

geven. Alle koppelingen voor deelname aan een vergadering beginnen met http://, zodat ze korter zijn en 

minder snel worden afgekapt door e-mailclients. Ook kunnen zo nodig webclients worden gestart met 
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deze koppelingen. Het eerste deel van een eenvoudige URL is uw volledige FQDN (Fully Qualified Domain 

Name), die kan worden gevolgd door een eenvoudig te onthouden woord als 'vergadering'. 

Ook bespaart u veel tijd doordat u kunt deelnemen aan een vergadering door op een Outlook-

herinnering te klikken. Als u Communicator Mobile gebruikt, kunt u ook deelnemen met één muisklik.  

Als de gevraagde verificatie mislukt, hoeft u niet langer de verbinding te verbreken en het opnieuw te 

proberen. U wordt overgebracht naar de lobby, waar u wacht totdat een leider u accepteert of negeert. 

Anders treedt een time-out op en wordt de verbinding verbroken. Als u niet bent geverifieerd en een 

PSTN-inbelverbinding gebruikt, wordt u gevraagd om uw naam in te spreken. Met de ingesproken naam 

wordt u dan in de vergadering geïdentificeerd. 

U kunt deelnemen aan een vergadering vanuit veelgebruikte webbrowsers als u over diverse 

mogelijkheden wilt beschikken, zoals inbellen naar vergaderingen, ondersteuning van gastgebruikers, 

audio voor PSTN-uitbelverbinding en sessies voor het delen van het bureaublad op Microsoft Windows
®

, 

Mac en Linux. Via de webclient beschikt u ook over hifi-weergave, functies voor het uploaden en 

downloaden van bestanden, weergave van presentaties, een whiteboard, een lobby en 

toegangsbesturingselementen voor presentatoren.  

Nadat u via een inbelverbinding bent toegelaten tot een vergadering, kunt u opdrachten selecteren 

via een toetstelefoon. Leiders met een inbelverbinding kunnen iedereen dempen, de vergadering 

vergrendelen of ontgrendelen en meldingen voor binnenkomende en vertrekkende deelnemers in- of 

uitschakelen. Alle deelnemers met een inbelverbinding kunnen via toetsen Help-informatie beluisteren, 

een persoonlijke presentatielijst afspelen en zichzelf dempen. 

Audiovergaderingen 

Audiovergaderingen zijn onmisbaar voor veel bedrijven en bieden een goede mogelijkheid om kosten te 

besparen wanneer ze lokaal worden geïmplementeerd. Lync Server 2010 biedt een ervaring die vertrouwd 

is voor gebruikers van traditionele audiobrugservices, zoals PSTN-inbelservices met besturingsopdrachten 

via telefoontoetsen. Tegelijkertijd bieden dergelijke vergaderingen krachtige functies voor het plannen 

van, deelnemen aan en beheren van vergaderingen die alleen beschikbaar zijn met een geïntegreerd 

Unified Communications-platform. 

Instellen met één muisklik vanuit Outlook 2010 

Met één muisklik kunt u een onlinevergadering plannen vanuit Outlook. Gegevens als tijdstip van de 

vergadering, locatie en deelnemers volgen de vertrouwde Outlook-sjabloon. Bovendien worden specifieke 

gegevens van de telefonische vergadering automatisch ingevuld, zoals inbelnummer, vergaderings-id's en 

herinneringen voor pincodes. 

Meerdere verificatieniveaus voor veiligere vergaderingen 

Lync Server 2010 biedt verschillende opties voor het instellen van vergaderingen zodat alleen 

geautoriseerde personen kunnen deelnemen aan een gesprek: 

 Open en geverifieerd: alleen deelnemers die zijn geverifieerd op basis van Active Directory, kunnen 

deelnemen aan het gesprek. 
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 Gesloten en geverifieerd: alleen deelnemers die zijn geverifieerd op basis van Active Directory en 

voorkomen op de lijst met deelnemers aan de telefonische vergadering, kunnen deelnemen aan het 

gesprek. 

 Anoniem: iedereen met de juiste vergaderings-id en wachtwoordcode kan deelnemen aan het 

gesprek. 

Integratie van Active Directory 

Als u deelneemt via Lync 2010 en Communicator Mobile, bent u al geverifieerd op basis van Active 

Directory. U hoeft geen pin- of wachtwoordcode in te voeren. Als u deelneemt via Lync 2010, hoeft u ook 

geen vergaderings-id op te geven. U merkt daadwerkelijk dat u zich eenvoudiger kunt aanmelden door 

gewoon met de muis te klikken. 

Betere besturing van een audiovergadering 

In Lync Server 2010 is de gebruikerservaring verbeterd dankzij de Lync 2010-interface voor 

gespreksbeheer. U hoeft niet meer DTMF-codes (Dual Tone Multi Frequency) te onthouden voor functies, 

zoals het dempen van de telefoon. 

Met name bij veel deelnemers aan een gesprek is het lastig om vast te stellen wie momenteel de spreker 

is en door wie precies ruis in audiovergaderingen wordt veroorzaakt. Lync Server 2010 gebruikt een 'ster' 

om de spreker in de vergadering aan te duiden.  

Via deze indicator is de spreker eenvoudig te herkennen, terwijl de leider van de vergadering deelnemers 

kan dempen die niet beseffen dat het lawaai van achtergrondverkeer via hun telefoon het gesprek stoort. 

Inbelnummers en wachtwoordcodes voor leiders en deelnemers zonder computer 

Als u geen computer hebt, kunt u op verschillende manieren deelnemen aan een telefonische vergadering 

in Lync Server 2010: 

 Inbellen via toegangsnummers: als u wilt deelnemen aan een telefonische vergadering, kunt u een 

toegangsnummer kiezen, de vergaderingsbrug openen en vervolgens de vergaderings-id en een 

optionele wachtwoordcode opgeven; voor veiligere vergaderingen kunt u ook uw pincode opgeven 

om zich op basis van Active Directory te laten verifiëren. De leider van de onlinevergadering moet ook 

een pincode opgeven als deze inbelt naar de vergadering. 

 Een Lync 2010 Phone Edition-apparaat gebruiken: als u wilt deelnemen aan een vergadering, kunt u 

het betreffende toegangsnummer kiezen, de vergaderingsbrug openen en een vergaderings-id 

opgeven; omdat het Lync 2010 Phone Edition-apparaat al is geverifieerd op basis van Active Directory, 

hoeft u geen pincode op te geven.  

Lync Server 2010 Conferencing Attendant ondersteunt meerdere talen 

Elk toegangsnummer voor een vergadering ondersteunt meerdere talen. Wanneer u inbelt naar een 

vergadering, worden prompts weergegeven in de standaardtaal voor het toegangsnummer. Als u echter 

niet reageert, biedt de server andere taalopties. Alle verdere interactie met de server vindt plaats in de 

geselecteerde taal. 
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 Engels-VS 

 Engels-UK 

 Engels-Australië 

 Vereenvoudigd Chinees 

 Traditioneel Chinees 

 Portugees-Brazilië 

 Koreaans-Korea 

 Spaans-Mexico 

 Spaans-Spanje 

 Frans-Canada 

 Frans-Frankrijk 

 Duits-Duitsland 

 Italiaans-Italië 

 Japans-Japan 

Video 

Videovergaderingen worden steeds belangrijker naarmate organisaties zich wereldwijd steeds meer 

verspreiden en mobieler worden omdat dergelijke vergaderingen een persoonlijkere ervaring bieden 

waarmee effectieve teambuilding wordt ondersteund. Door complexe interfaces, hoge kosten en beperkte 

functies worden videovergaderingen minder snel op brede schaal geaccepteerd door medewerkers. 

In Lync Server 2010 wordt de gebruikerservaring vereenvoudigd doordat video is geïntegreerd in de 

uniforme client. Zodoende kan een onlinevergadering met video naadloos en eenvoudig worden 

gepland of geëscaleerd of in een handomdraai video worden toegevoegd. Voor de meest complete 

communicatie-ervaring worden in Lync Server 2001 allerlei opties voor videovergaderingen ondersteund.  

Naadloze overgang om video op te nemen  

In Lync 2010 kunt u eenvoudig video met één muisklik toevoegen aan het standaardtelefoongesprek. 

Dankzij verbeterde ondersteuning voor audio- en videoapparaten kunt u een videogesprek in slechts 

enkele minuten instellen (zie afbeelding 8). Zo kan de samenwerking tussen collega's en klanten 

eenvoudig worden verbeterd. 



 

19 | Productgids voor Microsoft Lync™ Server 2010  

Afbeelding 8: overgang naar een videogesprek 

 

Panoramaweergave en detectie van actieve 

spreker 

In Lync 2010 kan een vergaderruimte of andere 

locatie in een videopanorama van 360 graden 

worden weergegeven. Bij meerdere deelnemers aan 

een video- of webvergadering wordt de actieve 

spreker in het videovenster weergegeven. In Lync 

Server 2010 wordt gedetecteerd wie aan het woord 

is, waarna de betreffende videogegevensstroom 

wordt verzonden naar alle deelnemers. 

Ondersteuning voor HD-video (High Definition) 

HD-video (resolutie 1270 x 720; hoogte-

breedteverhouding 16:9) en VGA-video (resolutie 

640 x 480; hoogte-breedteverhouding 4:3) worden 

ondersteund voor peer-to-peer-gesprekken tussen 

gebruikers met Lync 2010 op een geavanceerde 

computer. Het kan verschillen in welke resolutie 

iedere deelnemer een bepaald gesprek weergeeft, 

afhankelijk van de videomogelijkheden van de 

respectieve hardware van iedere gebruiker. HD- en 

VGA-video worden niet ondersteund voor sessies 

met meerdere partijen.  

IT-beheerders kunnen beleidslijnen instellen om 

HD- of VGA-video op clients te beperken of uit 

te schakelen, afhankelijk van de 

computermogelijkheden, netwerkbandbreedte en 

aanwezigheid van een camera die de gewenste 

resolutie kan leveren. Deze beleidslijnen worden 

afgedwongen via in-band configuratie. 
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Interoperabiliteit met toonaangevende videopartners 

Met Lync Server 2010 is video in realtime niet alleen mogelijk tussen Lync 2010-eindpunten, maar 

ook tussen Lync 2010-eindpunten en eindpunten van andere hardwareleveranciers. Dankzij deze 

interoperabiliteit kunt u uw bestaande investeringen in hardware voor videovergaderingen benutten en 

tegelijkertijd de functies voor videovergaderingen uitbreiden naar andere gebruikers. Hiervoor zijn slechts 

een minimale investering en training van gebruikers vereist. U kunt hardware voor videovergaderingen 

van derden gebruiken, terwijl u vergaderingen plant en bepaalt welke deelnemers beschikbaar zijn via 

vertrouwde tools, zoals Outlook of Lync 2010. 

Toepassingen en documenten delen 

Door traditionele functies voor het delen van toepassingen en documenten te integreren in de 

gestroomlijnde Lync 2010-client, levert Lync Server 2010 een zeer toegankelijke, betrouwbare tool die 

door vrijwel iedereen kan worden gebruikt. In combinatie met audio- of videovergaderingen verkrijgt u 

een aansprekende, op samenwerking gebaseerde sessie die u eenvoudig kunt organiseren. 

Whiteboards 

Een whiteboard is een lege pagina waarop presentatoren een tekening kunnen maken, tekst kunnen 

toevoegen en informatie kunnen markeren via de hulpprogramma's voor opmerkingen. Organisatoren 

kunnen bijvoorbeeld snel een stroomdiagram maken om een punt te illustreren, een whiteboard invoegen 

en vervolgens vierkanten, lijnen en andere figuren tekenen met de hulpprogramma's voor tekenen. De dia 

kan worden opgeslagen zodat deze later kan worden geraadpleegd. Bovendien zijn nieuwe uitbreidingen 

toegevoegd: knippen en plakken, snelmenu's, lijnkenmerken (zoals dikte en uiteinden), objectkenmerken 

(zoals kleur, opvulling en grootte), verbeterde teksthulpmiddelen en hulpmiddelen voor 

stroomdiagrammen. U kunt een whiteboardsessie rechtstreeks in Lync 2010 starten om ideeën of 

schema's te delen. Wijzigingen op het whiteboard en in de id van de betreffende medewerker worden 

automatisch weergegeven. 

Bureaublad en toepassing delen 

Met deze functie kunnen presentatoren visuele weergaven, toepassingen, webpagina's, documenten, 

software of een gedeelte van hun bureaublad in realtime uitzenden naar externe deelnemers, rechtstreeks 

vanuit Lync 2010. Via het delen van toepassingen kunnen deelnemers de muisbewegingen en 

toetsenbordinvoer volgen. Presentatoren kunnen ervoor kiezen om het volledige scherm te delen of 

alleen een gedeelte zodat de aanwezigen hun aandacht bij de belangrijkste informatie houden. Door hun 

bureaublad te delen kunnen presentatoren vanaf elke locatie aanwezigen betrekken bij interactieve 

product- of softwaredemo's. 

Via het delen van toepassingen kunnen presentatoren de besturing van software op hun bureaublad 

delen zonder de feedback of getypte vragen van deelnemers uit het oog te verliezen (zie afbeelding 9). 

Presentatoren kunnen de besturing delegeren naar deelnemers aan de vergadering. Presentatoren 

kunnen de kleurdiepte en schermresolutie aanpassen om deelnemers met variërende 

bureaubladmogelijkheden beter erbij te betrekken. 
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Afbeelding 9: toepassingen delen 

 

Vergaderingen opnemen  

Met de uniforme Lync 2010-client kunnen gebruikers vergaderingen opnemen terwijl deze plaatsvinden, 

inclusief gepresenteerde inhoud. Voortaan is het mogelijk om flexibele opnamen te maken en te 

exporteren naar een filmbestand (.WMV). Audio, video, vergaderingsinhoud en opmerkingen kunnen 

allemaal worden vastgelegd en optioneel worden gepubliceerd (zie afbeelding 10). U kunt elke opname 

naar een gedeelde locatie exporteren (zie afbeelding 11) of als e-mailbijlage verzenden. De opname wordt 

opnieuw afgespeeld in Internet Explorer, en Microsoft Silverlight is vereist om opnamen af te spelen. 
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Afbeelding 10: opties voor opnamen 

 

Afbeelding 11: de opname van een vergadering opslaan en exporteren 

 

Verbeterde betrouwbaarheid en prestaties van vergaderingen 

Vergaderingsfuncties kunnen worden gescheiden van de rol Front-endserver en hiervoor kan een nieuwe 

serverrol A/V-vergaderingsserver worden gemaakt voor betere schaalbaarheid en prestaties voor 

betere schaalbaarheid en prestaties. U kunt kiezen of u A/V-vergaderingen wilt samenvoegen met de 

groep Front-endserver of apart wilt houden. Dankzij het verbeterde ontwerp van de server voor 

gegevensvergaderingen (die wordt uitgevoerd als onderdeel van de front-endserver) hebben gebruikers 

betere mogelijkheden voor vergaderingen en samenwerking. 
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Enterprise Voice 

Lync Server 2010 komt de belofte ten aanzien van geïntegreerde communicatie na met de volledige 

telefoniemogelijkheden van een IP-PBX, geïntegreerd met geavanceerde aanwezigheidsgegevens, 

chatberichten, ad-hocsamenwerking en onlinevergaderingen. Enterprise Voice in Lync Server 2010 voldoet aan 

telefonievereisten dankzij een combinatie van traditionele gebruikersfuncties voor spraak in IP-PBX'en en 

flexibele alternatieven voor geïntegreerde communicatie. Functies als antwoorden, in de wacht plaatsen, 

hervatten, doorverbinden, doorschakelen en omleiden worden rechtstreeks ondersteund, terwijl 

gepersonaliseerde snelkeuzetoetsen worden vervangen door lijsten met contactpersonen. De automatische 

intercom wordt vervangen door chatberichten. Traditionele functies voor telefoniebeheer, zoals kiesplannen, 

gespreksautorisatie en records met gespreksgegevens, worden ondersteund en verbeterd dankzij 

interoperabiliteit met zakelijke standaardhulpprogramma's, waaronder Active Directory
®

 en Microsoft SQL 

Server
®

. Met Enterprise Voice kunt u uw computer of IP-bureautelefoon gebruiken als primaire zakelijke 

telefoon; met Enterprise Voice kunt u zakelijke gesprekken afhandelen via een mobiel apparaat.  

Uitgebreide mogelijkheden van Enterprise Voice 

Lync Server 2010 biedt een spraakoptie 

om traditionele PBX-systemen uit te 

breiden of te vervangen1, terwijl deze 

mogelijkheden ook buiten het kantoor 

worden geboden via een internettoegang 

zonder dat een VPN-verbinding (Virtual 

Private Network) vereist is. Voorbeelden 

hiervan zijn algemene gespreksfuncties als 

beantwoorden, doorschakelen, 

doorverbinden, in de wacht plaatsen, 

omleiden, vrijgeven en parkeren, samen 

met Enhanced 911-gesprekken* voor 

Noord-Amerika en ondersteuning voor 

bestaande apparaten en voor meer IP- en 

USB-gebruikersapparaten van partners.  

Afbeelding 12: functionaliteit voor parkeren van gesprekken 

 

De oplossing is zodanig ontworpen dat hoge beschikbaarheid wordt ondersteund via Call Admission 

Control, Branch Office Survivability* en uitgebreide opties voor gegevenstolerantie. Lync Server 2010 

biedt mogelijkheden als klikken om te bellen, wisselgesprek, in de wacht plaatsen, doorschakelen, 

doorverbinden, omgekeerd nummer opzoeken en omleiden naar voicemail of chatgesprek alsmede 

gespecialiseerdere functies zoals het parkeren (zie afbeelding 12) en ophalen van gesprekken, het 

traceren van ongewenste gesprekken, privélijnen en onderscheidende belsignalen. 

                                                      

1
 Zie 'Bijlage 3: flexibele architectuur' voor meer informatie over de systeemarchitectuur voor Lync 2010 in combinatie met een PBX.  

* Lync Server 2010 werkt met een oplossing van derden om deze service te bieden. Zie de volgende webpagina voor meer informatie: 

http://www.microsoft.com/lync. 

http://www.microsoft.com/lync
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Gesprekken starten 

Als u Microsoft Lync 2010 als bureaubladclient gebruikt, kunt 

u via uw zakelijke nummer gesprekken starten en ontvangen 

vanaf allerlei verschillende locaties. U kunt bellen naar collega's 

in het VoIP-bedrijfsnetwerk of de PBX bellen alsmede 

contactpersonen op traditionele telefoonnummers in netwerken 

buiten uw onderneming.  

Het telefoontabblad bevat alle telefoniemogelijkheden en een 

vertrouwde interface met een toetsenblok (zie afbeelding 13). 

Als u een telefoongesprek wilt starten, kunt u een naam of 

telefoonnummer typen met het toetsenbord of handmatig een 

telefoonnummer opgeven met het toetsenblok. Met beide opties 

beschikt u over de flexibiliteit om telefoongesprekken te starten 

terwijl een vertrouwde weergave met een toetsenblok wordt 

weergegeven. 

Klikken om te bellen vanaf een pc 

Gesprekken kunnen rechtstreeks vanuit de lijst met contactpersonen 

worden gestart in Lync 2010 (zie afbeelding 14) of in andere 

toepassingen waarin aanwezigheidsgegevens worden weergegeven.  

Afbeelding 14: contextgebonden gesprekken 

 

Afbeelding 13: interface met toetsenblok 

 

Gelijktijdig belsignaal  

Bij een binnenkomend gesprek wordt 

een gelijktijdig belsignaal weergegeven 

op al uw actieve Lync Server 2010-

eindpunten. U kunt ook een aanvullend 

PSTN-nummer opgeven dat 

tegelijkertijd moet overgaan. 

Zodoende kunt u gesprekken op elk 

gewenst moment beantwoorden, op 

het apparaat dat u het beste uitkomt, 

inclusief uw privé- en mobiele telefoon. 
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Schakelen tussen apparaten 

U kunt eenvoudig primaire apparaten definiëren en tussen meerdere apparaten schakelen via een 

gebruiksvriendelijke vervolgkeuzelijst (zie afbeelding 15). Via een handig apparaatpictogram in de 

hoofdinterface van Lync 2010 kunt u tijdens actieve gesprekken schakelen naar een ander apparaat, 

zodat u waardevolle vergaderingstijd bespaart. 

Binnenkomende gesprekken 

U wordt op alle actieve Lync Server 2010-

eindpunten tegelijkertijd geattendeerd op 

binnenkomende gesprekken via aanpasbare 

belsignalen op IP-telefoons en via een soortgelijke 

melding als een chatbericht op computers. 

De melding bevat de naam van de beller in de 

bedrijfsadreslijst (indien beschikbaar) en biedt u de 

mogelijkheid om het gesprek te beantwoorden 

of dynamisch om te leiden naar voicemail of een 

ander nummer. U kunt ook gesprekken van andere 

Lync Server 2010-gebruikers beantwoorden met 

een chatbericht. 

Meerdere gesprekken tegelijkertijd beheren 

Terwijl u in gesprek bent, kunt u aanvullende 

binnenkomende gesprekken beantwoorden of 

uitgaande gesprekken starten. Het bestaande 

actieve gesprek wordt dan automatisch in de wacht 

geplaatst. Elk gesprek wordt verwerkt via een apart 

gespreksvenster van Lync 2010 en wordt 

afzonderlijk beheerd met de functies voor 

oproepafhandeling van Lync 2010. Het 

hoofdvenster van Lync 2010 bevat een lijst waarin 

u eenvoudig kunt navigeren tussen huidige 

gesprekken. 

Afbeelding 15: apparaten wijzigen tijdens een gesprek 

 

Een gesprek doorverbinden vanaf een werktelefoon naar een mobiele telefoon of iemand anders 

U kunt gesprekken op twee manieren doorverbinden naar een andere gebruiker. De eerste optie bestaat 

uit één stap: u kiest naar wie u het gesprek wilt doorverbinden, waarna het gesprek rechtstreeks wordt 

doorverbonden naar de betreffende persoon. De andere optie is via bemiddeling: u spreekt eerst met de 

persoon naar wie u het gesprek wilt doorverbinden en klikt vervolgens op een knop om de bewerking te 

voltooien. U kunt gesprekken ook doorverbinden naar een van uw apparaten, zoals een mobiele telefoon 

(zie afbeelding 16) of privételefoon. Zodoende kunt u gesprekken doorverbinden vanaf uw 

bureautelefoon naar uw mobiele telefoon terwijl u bijvoorbeeld de deur uitloopt zonder dat u de 

verbinding hoeft te verbreken. 
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Afbeelding 16: gesprekken doorverbinden naar een mobiel apparaat  

 

Geavanceerdere communicatie met andere Lync 

2010-gebruikers 

Wanneer u in gesprek bent met een andere Lync 

2010-gebruiker, beschikt u over meer opties dan 

tijdens een traditioneel telefoongesprek. Met Lync 

2010 kunt u tekst, video of een gedeeld bureaublad 

toevoegen aan het gesprek (zie afbeelding 17).  

Vanwege de adaptieve mediastack is de audio tussen 

Lync 2010-gebruikers bovendien natuurlijk en 

verstaanbaar (vaak veel beter dan in systemen voor 

mobiele en IP-telefonie). Deze hoge kwaliteit is 

beschikbaar met een lage bandbreedte (ongeveer 

28 kilobyte per seconde), waardoor Lync 2010 ideaal 

is om gesprekken te starten vanuit bedrijfsnetwerken, 

tijdens reizen of vanaf een thuiscomputer. 

Veiligere toegang 

In Lync 2010 en andere Lync Server 2010-eindpunten 

wordt een intelligente, adaptieve mediastack gebruikt 

zodat zelfs in onbeheerde netwerken als internet 

kwalitatief hoogstaande communicatie wordt 

gegarandeerd. Bovendien worden signalen en media 

standaard op eindpunten versleuteld via 

respectievelijk TLS (Transport Layer Security) en SRTP 

(Secure Real-time Transport Protocol), waardoor geen 

VPN-verbindingen nodig zijn. Dankzij deze 

mogelijkheden kunt u vol vertrouwen en eenvoudig 

Enterprise Voice en andere communicatiemethoden 

toepassen op elke locatie met internettoegang.  

Afbeelding 17: opties voor geavanceerde communicatie 

toevoegen 
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Flexibele opties voor het doorschakelen van gesprekken 

Dankzij flexibele opties voor het doorschakelen van gesprekken (zie afbeelding 18) kunt u bijvoorbeeld 

uiteenlopende opties voor doorschakeling configureren, gelijktijdige belsignalen voor mobiele en 

thuistelefoon inschakelen en onbeantwoorde gesprekken omleiden. Zodoende kunt u op een handige 

manier gedurende de werkdag contact houden.  

Afbeelding 18: opties voor doorschakelen van gesprekken 

 

Instellingen voor het doorschakelen van 

gesprekken bieden u de volgende opties: 

 Gesprekken doorschakelen naar een ander 

nummer, een persoon of voicemail 

 Tegelijkertijd aanvullende nummers bellen, 

inclusief de nummers van teamleden 

 Een gemachtigde opgeven die namens de 

Lync Server 2010 Attendant gesprekken 

ontvangt en start 

 Onbeantwoorde gesprekken omleiden op 

een opgegeven tijdstip; onbeantwoorde 

gesprekken omleiden naar een ander 

nummer, een contactpersoon of voicemail  

Ondersteuning van Bereikbaar op 1 nummer  

Met de functie Bereikbaar op 1 nummer wordt 

uw mobiele apparaat een uitbreiding van uw 

bedrijfsoplossing voor telefonie. Voortaan kunt u 

één telefoonnummer voor bureautelefoons, 

computers en mobiele telefoons gebruiken zodat 

u overal bereikbaar bent. Bij uitgaande 

gesprekken worden steeds dezelfde gegevens 

van de beller weergegeven, ongeacht of deze 

met een bureautelefoon of met een mobiele 

telefoon belt. Bovendien kunt u bij apparaten met 

Windows Phone instellingen voor het 

doorschakelen van gesprekken rechtstreeks vanaf 

de telefoon configureren. 

Niet storen 

Enterprise Voice biedt krachtige functies voor het doorschakelen van gesprekken en Niet storen die zijn 

geïntegreerd met het Lync 2010-model voor geavanceerde aanwezigheidsgegevens. Zodoende hebt 

u meer controle over uw tijd en werkdagen. Als u bijvoorbeeld uw aanwezigheidsstatus handmatig instelt 

op Niet storen, worden alle gesprekken die niet van teamleden afkomstig zijn, automatisch 

doorgeschakeld naar uw voicemail. 
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Gesprekken autoriseren 

Beheerders kunnen op een flexibele manier bepalen wie mag bellen: ze kunnen bijvoorbeeld instellen dat 

alleen bepaalde gebruikers bepaalde gesprekken mogen starten (bijvoorbeeld internationale gesprekken). 

Gesprekscontext 

Zoals bij andere gesprekken die via Lync 2010 worden gevoerd, kunt u telefoongesprekken markeren als 

hoge prioriteit of voorzien van een onderwerp dat aan een andere Lync 2010-gebruiker wordt 

weergegeven wanneer deze het gesprek ontvangt. 

Gesprekslogboeken 

Als deze functie is ingeschakeld, wordt in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook 2010 een logboek 

bijgehouden met al uw binnenkomende en uitgaande gesprekken. Als u met Microsoft OneNote
®

 tijdens 

het gesprek notities hebt gemaakt of het gesprek hebt getranscribeerd, kunt u schakelen tussen de 

OneNote-notities door gewoon op een knop te klikken. 

Unified Messaging 

Lync 2010 en Lync Server 2010 zijn 

geïntegreerd met de Unified 

Messaging-mogelijkheid in Microsoft 

Exchange Server 2010. U kunt bekijken 

of u een nieuw voicemailbericht hebt 

ontvangen via het hoofdvenster van 

Lync 2010 of het pictogram in het 

systeemvak onder in het scherm. 

Voicemailberichten worden onder het 

toetsenblok van Lync 2010 

weergegeven zodat u deze eenvoudig 

kunt openen. Klik op de knop Afspelen 

in het voicemailbericht als u het 

audiogedeelte wilt beluisteren of 

gebruik Exchange Server 2010 als u het 

bericht in Outlook wilt openen en de 

transcriptie wilt weergeven (zie 

afbeelding 19). 

In Lync Server 2010 kunt u gesprekken 

omleiden naar Exchange Unified 

Messaging (op een dynamische of 

statische manier), terwijl u ook 

verbinding kunt maken met de Unified 

Messaging-service om uw begroeting 

te wijzigen of andere spraakfuncties 

te openen. 

Afbeelding 19: transcripties van voicemail 
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Gespreksdekking 

Met de functie voor delegeren kunt u oproepafhandeling overdragen aan een of meer assistenten. 

Wanneer een gemachtigde een gesprek beantwoordt, wordt de manager op de hoogte gesteld dat het 

gesprek is beantwoord en door wie. De gemachtigde kan meerdere taken namens u uitvoeren, zoals het 

controleren van gesprekken tussen twee personen, het starten van gesprekken en het starten van 

vergaderingen. Via teamoproepen kunt u bij binnenkomende gesprekken een gelijktijdig belsignaal 

weergeven op de telefoon van teamleden. Deze optie kan worden gebruikt om dezelfde functies te 

bieden als het beantwoorden van groepsgesprekken, rechtstreekse gesprekken met afdelingen en de 

weergave van bruglijnen. Gebruikers zijn vrijwel niet gebonden aan een maximum voor het aantal 

gemachtigden of contactpersonen. In tegenstelling tot traditionele methoden waarbij de beheerder 

instellingen en wijzigingen moet configureren, kunnen de functies voor delegeren en teamoproepen 

worden beheerd door gebruikers. 

Werkgroepgesprekken in de wacht plaatsen en routeren 

Beheerders kunnen een of meer antwoordgroepen maken en configureren zodat gesprekken in de wacht 

kunnen worden geplaatst en naar aangewezen medewerkers kunnen worden gerouteerd. Veelgebruikte 

toepassingen zijn IT-helpdesks, hotlines van de afdeling Personeelszaken en andere interne, informele 

contactcenters. Antwoordgroepen kunnen interactieve telefoongesprekken met automatische 

spraakherkenning en -synthese omvatten. Hiermee kunnen gesprekken naar medewerkers worden 

gerouteerd op basis van hun aanwezigheidsstatus en standaardalgoritmen voor routering, waaronder 

serieel, parallel, langste inactief en round robin. De functionaliteit Antwoordgroep kan zodanig worden 

geconfigureerd dat niet alleen allerlei traditionele functies worden uitgevoerd, maar ook hunt-groepen, 

zoals nachtdienst, wachtrijen met prioriteit, aankondigingen van vertragingen, behandeling van 

onderschepte gesprekken, directe gesprekken voor afdelingen, uniforme gespreksdistributie en de 

beantwoording van elk station via hoofdtransmissielijnen.  

Enhanced 911 

Lync Server 2010 ondersteunt Enhanced 911-services voor Noord-Amerikaanse klanten via een methode 

die lijkt op de NENA (National Emergency Number Association) i2-architectuur voor Enhanced 911-

services. Informatie over de fysieke locatie van IP-gebruikersstations wordt via een SIP-bericht (Session 

Initiation Protocol) met gespreksinstellingen verzonden naar een Enhanced 911-serviceprovider
2
 op het 

moment van het noodgeval en door de serviceprovider gebruikt om het gesprek te routeren naar de 

juiste hulpdienst. Dankzij deze architectuur kunnen klanten Enhanced 911-services uitbreiden naar 

alle gebruikers (mobiel en vast) en de eigendomskosten verlagen doordat niet langer overal lokale 

hoofdverbindingslijnen voor noodgevallen nodig zijn en geen PS ALI-databases voor IP-stations via 

een mobiel netwerk hoeven te worden onderhouden. 

                                                      

2 Zowel Intrado als Connexon hebben Enhanced 911-services voor Communications 2010-klanten aangekondigd tijdens Voicecon 

Orlando 2010. 

http://www.nena.org/sites/default/files/08-001_20051205.pdf
http://www.nena.org/sites/default/files/08-001_20051205.pdf
http://www.intrado.com/assets/VOIP/
http://www.911enable.com/products/emergency_routing_service.php
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Overal toegang 

Met Lync Server 2010 worden geavanceerde gespreksfuncties via internet uitgebreid naar externe en 

mobiele gebruikers. Gespreksmedia en -signalen worden versleuteld via respectievelijk SRTP (Secure Real-

Time Transport Protocol) en TLS (Transport Layer Security) zonder dat VPN-hardware- of -software nodig 

is. Bij geoptimaliseerde eindpunten wordt een adaptieve mediastack gebruikt, terwijl de RTAudio-codec 

met een variabele bitrate de beschikbare bandbreedte benut voor een superieure kwaliteit in goed 

beheerde netwerken, zoals LAN's (Local Area Networks), en een goede kwaliteit in onbeheerde netwerken, 

zoals internet. Lync Server 2010 biedt ook ondersteuning voor traditionele codecs, zoals G.711, G.722 en 

G.723.1, voor interoperabiliteit met traditionele VoIP-oplossingen. 

Call Admission Control 

Beheerders kunnen limieten instellen voor de hoeveelheid spraak- en videogegevens van Lync Server 

2010 die via verplichte netwerkkoppelingen worden verzonden en kunnen opgeven welke maatregel 

moet worden getroffen als een aangeboden sessie de limiet overschrijdt. Zo kan de sessie worden 

gerouteerd via een alternatief pad of worden geweigerd. Via aparte routes voor spraak en video kunnen 

beheerders verschillende prioriteiten aan dergelijke mediatypen toewijzen en gewenste en alternatieve 

routes opgeven voor verschillende mediatypen. Call Admission Control van Lync Server 2010 is niet 

beperkt tot één netwerk zodat geen netwerkapparaten of -instellingen van een specifieke leverancier 

vereist zijn. 

Interoperabiliteit met bestaande telefonie-infrastructuur 

Lync Server 2010 gebruikt standaarden en gepubliceerde interfaces voor interoperabiliteit met bestaande 

infrastructuur. Dankzij gateway- en SIP-opties voor de onderlinge verbinding met IP PBX-systemen en het 

PSTN-netwerk (Public Switched Telephone Network) kunnen bedrijven gebruikers geleidelijk migreren 

naar Lync Server 2010 Enterprise Voice, terwijl ze hun rendement op bestaande investeringen 

optimaliseren en de onderbreking tot een minimum beperken. Het Microsoft Unified Communications 

Open Interoperability-programma voor gateways, IP PBX-systemen en leveranciers van SIP-

hoofdverbindingslijnen is bedoeld om klanten een naadloze ervaring te bieden bij het instellen, 

ondersteunen en gebruiken van in aanmerking komende producten en services met Unified 

Communications-software van Microsoft. 

Survivable Branch Appliance 

Lync Server 2010 werkt met Survivable Branch Appliances om lokale gespreksservices en een PSTN-

verbinding te bieden wanneer er een fout optreedt in het WAN-netwerk of datacentrum.  

Lync Server 2010 Attendant 

Met de Lync Server 2010 Attendant kunnen receptionistes en andere bedrijfsmedewerkers van het 

frontoffice effectiever grote aantallen gesprekken afhandelingen, klanten beter tevreden stellen en 

verkoopkansen routeren naar de juiste personen op het juiste moment. De Lync Server 2010 Attendant 

combineert alle mogelijkheden voor realtimecommunicatie tot één gebruikersinterface, waarbij 

aanwezigheidsgegevens, geavanceerde gespreksfuncties en chatberichten worden gekoppeld.  
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Efficiënte ervaring 

De Attendant wordt uitgevoerd in een volledig scherm en biedt zodoende een efficiëntere en beter 

gestroomlijnde bureaubladervaring. Gesprekswachtrijen, lijsten met contactpersonen, zoeken in Directory, 

klikken om te bellen, doorverbinden en telefonische vergadering zijn allemaal toegankelijk zonder tussen 

vensters te schakelen. Zodoende kunt u aan de hand van de aanwezigheidsstatus bepalen wie een 

gesprek het beste kan afhandelen. Daarnaast kunt u bepalen of een chatbericht of telefoongesprek de 

beste communicatiemethode voor de ontvanger van het gesprek is. Als de aanwezigheidsstatus van de 

beoogde ontvanger van het gesprek is ingesteld op In bespreking, kunt u bijvoorbeeld per chatbericht 

vragen of het gesprek kan worden doorverbonden. 

Afbeelding 20: interface van Lync Server 2010 Attendant 

 

Gesprekssjablonen  

Met de console van de Lync Server 2010 Attendant kunt u een groep contactpersonen opslaan in een 

gesprekssjabloon en telefonische vergaderingen met deze groep starten door de sjabloon te selecteren. 

Zodoende kunt u veelgebruikte telefonische vergaderingen starten met één tijdbesparende stap. 

Notitievak 

Gedurende een gesprek kunt u het notitievak selecteren om notities over de beller te noteren. 

Gespreksnotities worden automatisch opgeslagen in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook, zodat 

u eenvoudig de notities later kunt doorzoeken en doorsturen naar collega's. U kunt ook rechtstreeks 

vanuit het notitievenster gespreksnotities per e-mail verzenden naar collega's.  
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Keuze van eindpunten 

De certificering Optimized for Microsoft Lync wordt toegewezen aan apparaten die voldoen aan bepaalde 

standaarden en naadloos werken met Microsoft Lync-producten. Deze standaarden omvatten plug-and-

play installatie, kwalitatief hoogstaande spraakprestaties en integratie met Lync 2010. Alle standaarden 

zijn ontworpen om een optimale gebruikerservaring te bieden en zorgen bij IT-beheerders weg te nemen. 

Apparaten die aan deze criteria voldoen, mogen het label Optimized for Microsoft Lync voeren als blijk van 

kwaliteit waarop klanten kunnen vertrouwen (zie afbeelding 21). Tegenwoordig zijn er meer dan vijftig 

apparaten met het label Optimized for Microsoft Lync verkrijgbaar.
3
 Het aantal neemt geleidelijk toe, met 

prijzen vanaf slechts $ 30 per apparaat. Informatie over deze apparaten vindt u op www.OptimizedFor.com. 

Naast de doorlopende innovatie van USB-randapparaten (zoals headsets, telefoons met luidspreker, 

USB-telefoons en webcams) leveren Microsoft-partners Polycom en Aastra een reeks van vijf nieuwe IP-

telefoons. De telefoons zijn ontworpen voor een optimale ervaring met de Lync 2010-client en Lync Server 

2010. Zo beschikt u over een weergave met uitgebreide contact- en aanwezigheidsgegevens, integratie 

met de Outlook 2010-agenda en vergaderingen waarbij u zich met één muisklik kunt aanmelden. 

Daarnaast worden een lijst met deelnemers en een weergave voor de actieve spreker weergegeven. Naast 

een uitstekende gebruikerservaring zijn de telefoons ontworpen voor allerlei werkomgevingen (kantoor, 

gemeenschappelijke ruimte en vergaderzaal). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende prijscategorieën. 

Verschillende apparaten sluiten het beste aan bij de 

zakelijke behoeften en individuele voorkeuren van 

verschillende personen. Als derhalve de gebruikers van 

de organisatie worden onderverdeeld in enkele 

gebruikerstypen en vervolgens verschillende apparaten 

worden ingekocht voor elk gebruikerstype, beschikt 

iedereen in de organisatie over de benodigde 

communicatietools om efficiënt te werken. 

Afbeelding 21: label Optimized For 

 

Intensieve telefoniegebruikers 

Deze medewerkers gebruiken de telefoon veel, zoals receptionistes, assistenten, managers en verkopers. 

Deze gebruikers kunnen via een bekabelde of draadloze headset veel telefoongesprekken voeren en 

tegelijkertijd productief blijven op hun computer. Als ze ook nog een traditioneel bureautoestel hebben 

(een USB-apparaat of een zelfstandige IP-telefoon), beschikken deze gebruikers over de flexibiliteit om 

de handset te beantwoorden of desgewenst de telefoon met luidspreker te gebruiken. 

 Headsets: met Lync 2010 kunnen medewerkers die veel achter de computer zitten via een in 

aanmerking komende USB-headset een telefoongesprek voeren en tegelijkertijd hun handen 

vrijhouden om te typen. Omdat de headsets goede mobiele mogelijkheden bieden zijn, kunnen 

gebruikers deze eenvoudig opbergen voor audio- en videogesprekken wanneer ze op reis gaan. 

In aanmerking komende RJ22-headsets voor USB-toestellen die werken met Lync 2010 (zoals is 

                                                      

3
 Achterwaartse compatibiliteit betekent dat apparaten met het label Optimized for Office Communicator werken met Lync 2010. 

http://technet.microsoft.com/nl-nl/office/ocs/bb970310%28en-us%29.aspx
http://www.optimizedfor.com/
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opgegeven in het ) kunnen 

ook worden gebruikt. 

 Draadloze headsets: met deze apparaten kunnen medewerkers weglopen van hun bureau en 

computer terwijl ze in gesprek zijn. Medewerkers die lange tijd aan de telefoon zitten, kunnen 

voortaan ondertussen vrij rondlopen op kantoor. Dankzij enkele in aanmerking komende Bluetooth-

headsets kunnen gebruikers dezelfde draagbare headset gebruiken voor gesprekken via een mobiele 

telefoon en een pc met Lync 2010. 

Mobiele medewerkers en telewerkers 

Gebruikers die veel reizen, zoals consultants, marketingmedewerkers en verkopers, zullen blij zijn met 

het gemak van een draagbare headset, handset of telefoon met luidspreker. Gebruikers kunnen deze 

apparaten eenvoudig meenemen op zakenreis en aansluiten op hun laptop, zodat ze onderweg 

telefoongesprekken kunnen voeren alsof ze op kantoor zijn. Bovendien kunnen mobiele medewerkers 

onderweg beter in contact blijven met het kantoor via een webcam. Dankzij draagbare USB-telefoons met 

luidspreker kunnen medewerkers die veel reizen, handsfree bellen vanuit elke hotelkamer, vergaderruimte 

of locatie met een internetverbinding.  

Dagelijkse kantoormedewerkers 

Gebruikers die meestal op kantoor werken, dagelijks verschillende keren aan de telefoon zitten en af en 

toe kort reizen, geven mogelijk de voorkeur aan een traditioneel bureautoestel (een USB-apparaat of een 

zelfstandige IP-telefoon). Eventueel biedt een bekabelde of draadloze headset extra gemak wanneer 

gebruikers telefoongesprekken voeren terwijl ze onderweg zijn of aan het typen zijn. 

Gebruikers die de voorkeur geven aan een traditionele telefoon, kunnen in aanmerking komende handsets 

gebruiken, zoals een USB-handset of een zelfstandige IP-telefoon, die kan worden geïntegreerd met Lync 

2010 op hun pc. Ze kunnen ook een in aanmerking komende RJ22-headset aansluiten op deze apparaten.  

Extra voordelen met videocommunicatie 

Webcams bieden een completere communicatie-ervaring in Lync 2010 doordat u duidelijk kunt zien met 

wie u communiceert. Zodoende kunt u non-verbale signalen opvangen die u anders niet zou opmerken. 

  

http://technet.microsoft.com/nl-nl/office/ocs/bb735838%28en-us%29.aspx
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Lync 2010 Phone Edition 

Lync 2010 Phone Edition is een uitgebreide, Lync 2010-achtige omgeving op een select aantal 

zelfstandige IP-telefoons van Microsoft-partners en is voorzien van nieuwe functies waardoor u meer 

mogelijkheden op deze telefoons krijgt: 

 Eenmalige aanmelding. Voortaan kunt u uw 

Lync 2010 Phone Edition-apparaat via een 

USB-kabel aansluiten op de computer en 

u tegelijkertijd aanmelden bij uw telefoon 

en Lync 2010. 

 Integratie met Lync 2010 op de computer. 

U kunt voortaan op een contactpersoon of 

telefoonnummer in de lijst met 

contactpersonen in Lync 2010 klikken en 

vervolgens met uw Lync 2010 Phone Edition-

telefoon bellen. Het beheer van de 

gesprekken wordt zowel op de telefoon als in 

Lync 2010 op de computer gesynchroniseerd. 

Als de computer is voorzien van een webcam, 

kunt u beeld aan de gesprekken toevoegen. 

 Verbeterde geluidskwaliteit. De latentie, 

geluidskwaliteit en insteltijd voor gesprekken 

zijn verbeterd. 

 Ondersteuning voor nieuwe 

spraakfuncties van Lync Server 2010. 

Nieuwe functies voor gedelegeerde 

gesprekken, teamoproepen en de 

antwoordgroepservice in Lync Server 2010 

kunnen ook worden gebruikt in Lync 2010 

Phone Edition. 

 Verbeterde gebruikersinterface. De 

gebruikersinterface is verbeterd en 

gebruiksvriendelijker. U kunt klikken om op 

de computer te bellen vanuit de lijst met 

contactpersonen in Lync 2010, die ook wordt 

weergegeven op de telefoon (zie afbeelding 

23). U kunt eenvoudig zoeken in 

contactpersonen en traditionelere 

telefoonfuncties uitvoeren, zoals terugbellen 

en een belsignaal selecteren. 

Afbeelding 22: startscherm van Lync 2010 Phone Edition 

 

Afbeelding 23: scherm met contactpersonen in Lync 2010 

Phone Edition 
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Integratie met Microsoft Office 

U kunt communiceren vanuit Microsoft Office-toepassingen. Lync Server 2010 werkt met Exchange, 

SharePoint en Office-toepassingen voor een geavanceerdere samenwerking met consistente 

aanwezigheidsgegevens, opties voor klikken om te bellen en een nieuw gedeeld visitekaartje. 

Uitgebreide aanwezigheidsgegevens in Office-toepassingen 

Uitgebreide aanwezigheidsgegevens zijn overal in Office 2010 geïntegreerd, waaronder Outlook, 

SharePoint, Word, PowerPoint, Excel
®

 en Outlook. Als u de muisaanwijzer boven het 

aanwezigheidspictogram houdt, worden het betreffende visitekaartje met foto, aanwezigheidsgegevens 

en opties voor het maken van een verbinding met één muisklik weergegeven. Infolabels in Word bevatten 

ook mogelijkheden voor aanwezigheidsgegevens. 

Cocreatie 

In Word en PowerPoint kunt u aanwezigheidsgegevens weergeven en met de muis klikken om vanuit 

het document te communiceren en een sessie voor cocreatie te starten. U kunt net zo eenvoudig andere 

gebruikers betrekken bij de sessie. 

Integratie van Office Backstage™ 

Met de nieuwe weergave Office Backstage worden diverse communicatieopties geïntegreerd zodat 

u documenten en presentaties via chatberichten kunt delen, de toepassing zelf kunt delen of met de muis 

kunt klikken om direct vanuit de toepassing te bellen. Gestroomlijnde communicatie vanuit toepassingen 

vereenvoudigt de samenwerking en stimuleert de productiviteit. U kunt e-mailberichten beantwoorden 

met een telefoongesprek of contact opnemen met de auteur van een document, alles vanuit Microsoft 

Office-toepassingen. 

 Bekijk aanwezigheidsgegevens voor personen in verband met een document. 

 Zoek naar contactpersonen met wie u documenten wilt delen.  

 Verzend documenten via een chatbericht met de knop Nu verzenden. 

 Start een ad-hocsessie voor het delen van toepassingen vanuit het document met de knop Nu delen. 
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Mobiele ervaring 

Communicator Mobile 

Met de Communicator Mobile-client biedt Lync Server 2010 ondersteuning voor allerlei platforms van 

Microsoft en andere fabrikanten, waarbij een uitgebreide communicatie-ervaring naar klanten wordt 

uitgebreid via hun favoriete mobiele apparaat. Mobiele clients die compatibel zijn met Lync Server 2010, 

worden beschikbaar gemaakt door Microsoft, via een samenwerkingsverband met leveranciers als Nokia, 

of door andere providers. 

Verbeteringen in uitgebreide 

aanwezigheidsgegevens  

Wanneer u een mobiel apparaat gebruikt, wordt uw 

huidige aanwezigheidsstatus in Communicator 

Mobile weergegeven. Daarnaast wordt aangegeven 

dat u zich hebt aangemeld vanaf een mobiel 

apparaat (zie afbeelding 24). 

Bruikbaarheidsupdates  

U kunt eenvoudig op voornaam, achternaam of 

e-mailalias zoeken naar contactpersonen in de 

bedrijfsadreslijst. U hebt ook toegang tot recente 

contactpersonen en distributielijsten op uw 

apparaat en kunt eenvoudig navigeren tussen 

meerdere chatgesprekken. 

Afbeelding 24: indicatoren voor mobiele 

aanwezigheidsgegevens 

 

Vertrouwde ervaring 

Afbeelding 25: aanmelden bij Communicator Mobile  

 

Communicator Mobile heeft een soortgelijk uiterlijk 

als de bureaubladversie van Lync 2010, waardoor 

de omgeving vertrouwd aanvoelt.  

Wanneer u bovendien Communicator Mobile voor 

het eerst installeert, hoeft u zich alleen maar aan te 

melden met uw netwerkreferenties. U hebt geen 

speciale configuratie nodig. 
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Eén uniform platform 

Interoperabiliteit 

Verbinding maken tussen netwerken 

Lync Server 2010 ondersteunt een federatie met openbare netwerken voor chatgesprekken, zoals 

Windows Live, AOL, Yahoo en, via een gateway, Google Talk, zodat medewerkers hun zakelijke id kunnen 

gebruiken om verbinding te maken met klanten en partners. U kunt audio- en videogesprekken met 

anderen voeren via Windows Live Messenger, zelfs als ze zich in een ander bedrijf bevinden.  

In Lync Server 2010 kunt u werken met contactpersonen die zich buiten uw bedrijf bevinden. Federatieve 

contactpersonen kunnen personen zijn in een organisatie die een federatieve relatie met uw organisatie 

heeft of personen die zijn verbonden met een openbare chatservice, zoals het MSN-netwerk of het 

Windows Live-netwerk van internetservices. In de lijst met contactpersonen worden federatieve 

contactpersonen gemarkeerd met een pictogram.  

Een federatie kan mogelijk worden gemaakt met openbare netwerken voor chatberichten en met 

zakenpartners. Een federatie met bedrijven is veiliger en biedt alle communicatiemethoden; openbare 

netwerken zijn beperkt tot chatberichten en aanwezigheidsgegevens en zijn minder veilig. Een federatie 

wordt mogelijk gemaakt dankzij open industriestandaarden en/of openbaar gepubliceerde specificaties, 

zodat meerdere partijen interoperabiliteit kunnen realiseren voor gemeenschappelijk gebruik.  

Federatieve vergaderingen 

Gebruikers in federatieve domeinen worden als geverifieerd beschouwd wanneer ze deelnemen aan 

lokale vergaderingen. Een federatieve gebruiker kan niet als presentator deelnemen aan een vergadering, 

maar kan wel tijdens de vergadering tot presentator worden bevorderd. Federatieve gebruikers kunnen 

geen vergaderingen organiseren die worden georganiseerd in het domein van een andere organisatie. 

Ondersteuning voor partners met meerdere domeinnamen 

In een uitgebreide federatie worden voortaan SAN's (Subject Alternate Names, namen van alternatieve 

houders) in certificaten gebruikt voor de ondersteuning van organisaties met meerdere domeinnamen. 

Als een organisatie met meerdere domeinnamen in aanmerking wil komen voor een uitgebreide federatie, 

kan deze een certificaat installeren waarmee SAN's in Live Communications 2005 SP1, Access Proxy, Office 

Communications Server 2007, Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010 of Access Edge 

server worden ondersteund. 

Verbeterde mogelijkheden voor bewaking en bandbreedtebeperking voor federatieve 

verbindingen 

Met Lync Server 2010 kunnen organisaties actief verbindingen met federatieve domeinen controleren en 

de hoeveelheid verkeer beperken vanaf elk federatief domein dat niet voorkomt in de lijst met toegestane 

domeinen. Bovendien wordt in Lync Server 2010 beperkt met hoeveel interne gebruikers de federatieve 

domeinen kunnen communiceren. Organisaties kunnen deze activiteit op de Access Edge-server 
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controleren via het tabblad Open federatie van het deelvenster Status in de module Computerbeheer 

van Lync Server 2010. Als een federatief domein een legitiem aantal keren, maar vaker dan gemiddeld 

met de organisatie communiceert, kan de organisatie het domein toevoegen aan de lijst met toegestane 

domeinen. Als een organisatie schadelijke activiteiten vermoedt, kan deze het domein blokkeren. Zie de 

toegangsgegevens van de beherende federatieve partner in de Lync Server 2010 Administration Guide 

voor meer informatie. 

Uitbreidbaarheid 

De oplossing Microsoft Unified Communications wordt aangestuurd door software zodat 

communicatiefuncties eenvoudiger kunnen worden toegevoegd en aangepast dan op hardwaresystemen. 

Met Lync Server 2010 komt de visie van een volledig uitbreidbaar communicatieplatform een stap 

dichterbij dankzij vereenvoudigde API's (Application Programming Interfaces) op basis van technologie 

met industriestandaarden. 

Ontwikkelaars kunnen deze hulpprogramma's, zoals Visual Studio en vertrouwde programmeermodellen 

van Microsoft .NET Framework en webservices, gebruiken om krachtige communicatieoplossingen te 

bouwen zonder dat ze alles hoeven te weten van communicatietechnologie. Ga naar 

http://msdn.microsoft.com/ocdev voor meer informatie. 

Ingesloten communicatie in bedrijfsprocessen 

Met communicatiemogelijkheden worden bedrijfsprocessen geautomatiseerd, versneld of anderszins 

verbeterd doordat Unified Communications-mogelijkheden worden toegevoegd, inclusief telefonie, 

vergaderingen, berichtenverzending voor bedrijven, en aanwezigheidsgegevens. Een voorbeeld hiervan 

is een workflow waarmee automatisch contact wordt opgenomen met een goedkeurende partij via de 

communicatiemethode die wordt aangegeven in hun aanwezigheidsgegevens. Een andere mogelijkheid 

is om contact op te nemen met collega's vanuit oplossingen voor productiviteit of samenwerking.  

Lync Server 2010 is ontwikkeld om dergelijke integratietypen kant-en-klaar te ondersteunen en de 

aangepaste ontwikkeling van geavanceerde toepassingen met communicatiemogelijkheden mogelijk te 

maken. Organisaties profiteren van verbeterde rendabiliteit, verbeterde efficiëntie en hogere productiviteit 

dankzij de gebruiksvriendelijkheid van onze oplossing. 

Lync 2010 kan eenvoudiger dan ooit worden ingesloten in bedrijfseigen toepassingen dankzij de nieuwe 

Microsoft Lync 2010 SDK, die Visual Studio-besturingselementen in .NET Windows Presentation 

Foundation (WPF) en Microsoft Silverlight
®

 biedt. Dit betekent dat u vrijwel niet hoeft te programmeren 

wanneer u onderdelen van de Lync 2010-gebruikersinterface insluit in aangepaste toepassingen. 

Dankzij nieuwe en verbeterde API's op de client kunnen ontwikkelaars functies van Lync 2010 insluiten in 

Windows- en Silverlight-toepassingen met ondersteunde, kant-en-klare codefragmenten. Via verbeterde 

API's op de server kunt u eenvoudiger meldingen via een chatbericht of per telefoon starten en bezorgen, 

zoeken naar deskundigen en ondersteuning bieden met bots voor de beantwoording van query's.  
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Contextgebonden samenwerking ondersteunen 

Dankzij contextgebonden samenwerken kunt u de communicatie stroomlijnen via drie belangrijke 

mogelijkheden van het Unified Communications-platform: 

 Geïntegreerde aanwezigheidsgegevens 

 Contextgebonden gegevens 

 Klikken om te communiceren 

Aanwezigheidsgegevens in toepassingen geven 

aan of een contactpersoon een gesprek kan 

en wil starten. Aanvullende informatie in de 

aanwezigheidsgegevens biedt meer details, zoals 

of de persoon met wie u contact wilt opnemen 

in vergadering, in gesprek of niet beschikbaar 

voor chatberichten is. Dankzij het 

aanwezigheidspictogram kunt u ook direct 

vanuit de toepassing klikken om te 

communiceren; als u op het pictogram klikt, 

wordt een vervolgkeuzemenu weergegeven 

zodat u toegang krijgt tot de ingebouwde 

mogelijkheden om via de muis te 

communiceren. 

Afbeelding 26: besturingselementen voor 

aanwezigheidsgegevens in Visual Studio  

 

Ontwikkelaars kunnen aanwezigheidsgegevens integreren in elke bureaubladtoepassing (zowel 

geavanceerde clienttoepassingen als browsertoepassingen). Wanneer u de voorbeelden voor Microsoft-

ontwikkelaars op MSDN gebruikt, bevatten de besturingselementen voor aanwezigheidsgegevens in 

Visual Studio een geïntegreerd vervolgkeuzemenu waarmee u een chatgesprek, een audio- of 

videogesprek, een telefonische vergadering of een sessie voor het delen van gegevens kunt starten 

(zie afbeelding 26). 
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Bedrijfsprocessen met communicatiemogelijkheden ontwikkelen 

Door communicatie in bedrijfsprocessen te integreren kunnen wachttijden worden verkort. Ontwikkelaars 

kunnen mogelijkheden voor realtimecommunicatie, zoals meldingen en kennisgevingen, integreren 

met aanwezigheidsgegevens en meerdere communicatiemethoden. Zodoende kan de wachttijd tussen 

stappen in de workflowverwerking worden verkort. Hiermee kan de totale verwerkingstijd van een 

bedrijfsworkflow sterk worden verbeterd.  

Afbeelding 27: onderdelen van 

Unified Communications-workflow 

 

Met Business Process Communications worden drie hoofdscenario's 

mogelijk: 

 Meldingen en kennisgevingen 

 Uitgaande interactieve enquêtes per chatbericht of telefoon 

 Uitstekende zoekfuncties of rolagenten 

Geavanceerde scenario's die mogelijk zijn dankzij het Unified 

Communicationsplatform, zijn SIP-toepassingen, zoals systemen voor 

het afspelen van berichten (zie afbeelding 27). 

Geavanceerde callcenterscenario's ondersteunen 

Lync Server 2010 ondersteunt geavanceerde contactcenter- of 

helpdeskscenario's, zoals IVR, ACD en gespreksopname alsmede 

webchat, bots voor het beantwoorden van query's, en sessies voor het 

delen van vergaderingen en toepassingen, zoals geïntroduceerd met 

Microsoft Unified Communications Managed API 3.0 (UCMA 3.0). 

Ingebouwde spraakherkenning 

Geavanceerde spraaktechnologie is nu beschikbaar in 26 talen dankzij 

het bijgewerkte Microsoft Speech Platform, een professioneel 

spraakplatform op een server. Het platform, waarvoor u geen royalty's 

hoeft te betalen, wordt geleverd met UCMA 3.0 en bevat voortaan extra 

mogelijkheden, van VoiceXML 2.1 tot UCMA. 
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Eenvoudiger implementeren en beheren 

In Lync Server 2010 zijn de implementatie, het gebruik en de interoperabiliteit met extra functies 

aanzienlijk vereenvoudigd. Voorbeelden van deze functies zijn levering van toepassingen op één punt, 

op software gebaseerde taakverdeling, en automatische failover en verwerkingsstop. 

Lync Server 2010 kan aanwezigheidsgegevens, chatberichten en vergaderingen bieden voor zowel grote 

als kleine organisaties, met maximaal 10.000 gebruikers per server, 100.000 gebruikers per groep en een 

onbeperkt aantal groepen.  

Automatische mogelijkheden voor ontwerp, configuratie en implementatie 

Met automatische tools worden niet alleen de capaciteitsplanning en het topologieontwerp 

vereenvoudigd, maar ook automatisch configuratiegegevens en -wijzigingen naar alle servers in het 

netwerk doorgegeven. Zodoende vallen handmatige invoer en de daarmee gepaard gaande fouten weg. 

In het nieuwe bedieningsscherm van Lync Server 2010 worden scenariogestuurde taken samengevoegd 

tot één interface, terwijl beheerders dankzij PowerShell-ondersteuning routinematige taken kunnen 

automatiseren met een vertrouwde tool. 

Afbeelding 28: bedieningspaneel van Lync Server 2010 
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Integratie van Active Directory 

Lync Server 2010 vertrouwt op Active Directory, waardoor aparte gebruikers- en beleidsdatabases niet 

langer nodig zijn. Daarnaast wordt RBAC (Role Based Access Control) gebruikt zodat de juiste rollen en 

bereikwaarden kunnen worden toegewezen aan verschillende beheerders. 

Tolerantie van datacentrum 

Het front- en backend van Lync Server 2010 kunnen worden verdeeld over twee datacentrums. Ook kunnen 

een primair en een reservedatacentrum worden gebruikt. Lync Server 2010 kan zelfs in deze gevallen een 

rampzalige storing in het datacentrum overleven. Via de methode met gesplitste groepen is een vrijwel directe 

failover mogelijk, waarbij alle mogelijkheden behouden blijven. Bij een primair en reservedatacentrum kan 

hoge beschikbaarheid worden geïmplementeerd, met minder strenge netwerkvereisten.  

Lync Server 2010 werkt bovendien met Survivable Branch Appliances van derden om lokale gespreksservices 

en een PSTN-verbinding te bieden wanneer er een storing optreedt in het WAN-netwerk of datacentrum.  

Afbeelding 29: opties voor branchetolerantie mogelijk gemaakt door Survivable Branch Appliances 

 

Ondersteuning voor lokale en gehoste omgevingen4 

Lync Server 2010 kan lokaal of in een op een service gebaseerde (gehoste) of hybride omgeving worden 

geïmplementeerd. Een op een service gebaseerde optie kan sneller worden geïmplementeerd en 

garandeert dat software regelmatig wordt bijgewerkt, terwijl IT-medewerkers meer tijd hebben om zich 

op strategische taken en initiatieven te richten. 

                                                      

4 De beschikbare onderdelen verschillen per lokale, gehoste en hybride omgeving. 
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BIJLAGE: NIEUWE FUNCTIES IN LYNC SERVER 2010 

Afbeelding 30: functies voor chatberichten en aanwezigheidsgegevens 

 

Afbeelding 31: functies voor audio-, video- en webvergaderingen 
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Afbeelding 32: functies voor Enterprise Voice 

 

BIJLAGE: FLEXIBELE ARCHITECTUUR 

Flexibele integratie met bestaande infrastructuur 

Lync Server 2010 levert een uitgebreid communicatieplatform dat op een flexibele manier kan worden 

geïntegreerd in een bestaande berichten- en telefonie-infrastructuur, terwijl ook bestaande software kan 

worden aangepast aan de veranderende behoeften van de organisatie. Het platform biedt uitgebreide 

ondersteuning voor standaarden evenals krachtige API's (Application Programming Interfaces). 

Bestaande telefonie-infrastructuur uitbreiden 

Lync Server 2010 biedt de mogelijkheid tot interoperabiliteit en integratie met de telefonie-infrastructuur van 

allerlei derden. Dankzij gepubliceerde en ondersteunde interfaces kan op software gebaseerde VoIP naast de 

bestaande PBX-infrastructuur worden geïmplementeerd. Zodoende kunnen mogelijkheden voor gespreksbeheer 

(zoals doorschakelen, gelijktijdige beltoon) worden gebruikt met PBX/PSTN/mobiele eindpunten. 

In verschillende scenario's kan een organisatie Lync Server 2010 integreren met de bestaande PBX-

omgeving. Zie de website van het programma voor open interoperabiliteit op 

http://technet.microsoft.com/UCOIP voor meer informatie.  

BIJLAGE: AANVULLENDE RESOURCES 

http://www.microsoft.com/lync 

©2010 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Dit document is alleen ter informatie bedoeld. Microsoft verleent geen 

expliciete of impliciete garanties. 
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