Handelsbedrijven neigen ertoe om IT en telefonie samen te voegen, blijkt uit de
Convergentiemonitor 2015-2016 van Conclusr Research. De telecombedrijven lijken
daarbij aan het kortste eind te trekken.
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Grote handelsbedrijven vertonen bij de keuze
voor het beheer van hun systemen een duidelijk
afwijkende strategie van de kleinere branchegenoten: telefonie wordt bij de grote handelsbedrijven beheerd door een telecompartij, de rest
door een ICT-leveranciers.
Kleine en middelgrote handelsbedrijven blijken
minder ‘digitaal’ in hun keuzes, zie de grafiek
hiernaast. Wel valt op dat bedrijven uit het MKB
wat meer geneigd zijn een telecomprovider in te
schakelen.
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Een significant deel van de
handelsbedrijven verwacht dat
IT telefonie als het ware gaat
opslokken. Afgezet tegen de
percentages handelsbedrijven
die beheer van IT en telefonie in
één hand willen leggen, is de conclusie onontkoombaar dat voor
de meeste bedrijven die die kant
opgaan, IT-dienstverleners het
eerste aanspreekpunt zullen zijn.

Handelsbedrijven verwachten dat
telefonie en IT in de toekomst verder
samengevoegd zullen worden. Die
overtuiging bestaat bij bedrijven van
alle omvang, maar leeft het sterkst bij
middelgrote bedrijven. In het MKB zijn
er ook nog veel bedrijven die samengaan van telefonie en ICT onwaarschijnlijk achten.
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Minder contractpartners
Handelsbedrijven verwachten in meerderheid dat beheer van telefonie en ICT in één
hand zal worden gelegd. Middelgrote bedrijven zijn hier het meest uitgesproken in, maar
ook in het MKB denken de meeste bedrijven
dat daar de toekomst ligt. Alleen bij de grote
bedrijven houden bedrijven die naar één beheerpartner tenderen en bedrijven die verwachten dat meerdere partijen betrokken
blijven bij beheer, elkaar in evenwicht.
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