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Webex voor One Net 

Webex voor One Net is een alles in één 

bedrijfscommunicatie app voor zowel desktop  

als mobiel. De app zorgt voor nóg meer gemak, 

flexibiliteit en productiviteit in de 

bedrijfscommunicatie, of u nu op kantoor bent,  

thuis of onderweg.  

Met Webex voor One Net breidt Vodafone de 

uitgebreide telefonie-mogelijkheden die One Net 

biedt uit met de zeer geavanceerde en veilige Unified 

Communications mogelijkheden van Webex.  

Webex voor One Net is verkrijgbaar in twee varianten 

(licenties)*: 

Met de Webex voor One Net Basic Softphone 

functies beheert u vanaf uw mobiel en desktop de 

belangrijkste telefonie-instellingen, kunt u 

gesprekken beheren (doorverbinden, in de wacht 

zetten) en heeft u eenvoudig toegang tot uw 

bedrijfscontactenlijst. Bovendien kunt u eenvoudig  

via de ingebouwde 'softphone' vanaf uw laptop een 

(video-)gesprek voeren met collega's.  

 

 

Heeft uw organisatie ervoor gekozen om gebruik  

te maken van de Webex voor One Net Basic 

Messaging functies, dan heeft u bovendien 

toegang tot een scala aan 'Unified Communications' 

functies om de samenwerking binnen uw 

organisatie te ondersteunen. Zo heeft u de 

beschikking over (multi-party) chat mogelijkheden 

met collega's, uitgebreide (video)conferencing 

mogelijkheden en kunt u eenvoudig bestanden of 

uw scherm delen met collega's. 

De Webex voor One Net voordelen op een rijtje: 

Webex voor One Net Basic Softphone: 

• Telefonie beheer  

• Contactbeheer en creëren van groepen 

• Softphone /videotelefonie functie voor 

communicatie binnen het bedrijf.  

• Softphone voor externe gesprekken, komt 

beschikbaar in 2023**  

Webex voor One Net Basic Messaging: 

• Alle functionaliteiten van Webex voor One Net 

Basic Softphone 

• Berichten versturen en beschikbaarheid zien 

• Beeldscherm delen en whiteboarding 

• Online vergaderen tot 25 deelnemers 
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Webex voor One Net licenties zijn te combineren met 

One Vast, One Combi en One Flex profielen. 

Webex voor One Net is beschikbaar voor Windows, 

MacOS, iOS en Android, waardoor u zowel vanaf uw 

desktop als vanaf uw mobiel toegang heeft tot de 

uitgebreide communicatiemogelijkheden van Webex 

voor One Net.  

 

Voor meer informatie over Webex voor One Net kunt 

u de online Cisco Webex documenten raadplegen via 

https://help.webex.com/nl-nl/landing/ld-wfg66v-

Webexviaserviceproviders/Webex-via-uw-

serviceprovider.  

Let op: daarbij zijn uitsluitend de functionaliteiten van 

toepassing als hiervoor beschreven in combinatie 

met Webex voor One Net Basic Softphone en Basic 

Messaging. 

Voor meer informatie over One Net zie: 

https://www.vodafone.nl/zakelijk/mogelijkheden/on

enet 

In de toekomst zal Webex voor One Net worden 

uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo werken we 

aan volledige softphone-mogelijkheden (dus ook 

voor externe contacten) en verwachten we op termijn 

aanvullende varianten te kunnen bieden, waarmee 

onder andere zeer geavanceerde meeting-room 

functionaliteiten beschikbaar komen.**  

* Beschikbaarheid verwacht vanaf Q4 2022 

**Nieuwe functionaliteiten zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen 

rechten worden ontleend aan deze toekomstgerichte uitspraken 
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Overal optimaal samenwerken met Webex voor One Net 

https://help.webex.com/nl-nl/landing/ld-wfg66v-Webexviaserviceproviders/Webex-via-uw-serviceprovider.
https://help.webex.com/nl-nl/landing/ld-wfg66v-Webexviaserviceproviders/Webex-via-uw-serviceprovider.
https://help.webex.com/nl-nl/landing/ld-wfg66v-Webexviaserviceproviders/Webex-via-uw-serviceprovider.
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