
Alcatel-Lucent Rainbow
Mobiel. Grenzeloos. Verbonden. Contact leggen 
en delen met uw zakelijke community.

TM

Alcatel-Lucent Rainbow™ verbindt mensen en systemen in een cloud-gebaseerde werk-

omgeving voor zakelijke gebruikers en contacten. 

Rainbow™ is een op samenwerking gerichte Unified Communication as a Service (UCAAS) 

en Communication Platform as a Service (CPAAS). De hybride Cloud-oplossing voorziet 

in de specifieke behoeften van eindgebruikers in het MKB waarin mobiliteit rendabel 

moet zijn, maar biedt ook een standaard voor geïntegreerde unified communications 

aan multinationals met complexe ICT-omgevingen.

De Rainbow™ services werken op alle type toestellen: desktop (PC/Mac en web) en 

smartphone (iOS en Android). Rainbow™ kan gekoppeld worden aan ALE OXO Connect en 

OmniPCX Enterprise, maar ook aan IP PBX-systemen van derden.

Voordelen voor de eindgebruiker

• Begeleiding van uw overgang naar de Cloud:

Mobiliteit in communicatie, transparantie, installatie met 

een muisklik … de gebruiksvriendelijkheid zorgt voor 

een snelle acceptatie.

• Op basis van uw bestaande telefooncentrale:

Bestaande PBX-systemen worden opgenomen in de 

Cloud. Met de hybride oplossing leveren uw investe-

ringen meer gebruiksgemak op: een uniforme uitstraling, 

click-to-call vanaf een vast toestel en multimedia confe-

rencing zijn maar enkele van de vele extra opties.

• Integratie met uw zakelijke ICT-omgeving:

Rainbow™ Hub, een Communication Platform as a 

Service (CPAAS), integreert Rainbow™ via verschillende 

API- en SDK-sets met uw zakelijke applicaties, websites, 

mobiele apps en workflows.

• Een transparant licentiemodel voor kosten-

optimalisatie en flexibiliteit: Met een tarief per service 

per gebruiker en afrekenen naar verbruik bij conferen-

cing.

Rainbow™ Essential is gratis, gericht op kleine teams 

en geeft iedereen de mogelijkheid om Rainbow™ voor 

een onbeperkte periode uit te proberen (geen SLA).

Rainbow™ Business is geschikt voor teams en orga-

nisaties die Rainbow™ willen gebruiken als centraal 

trefpunt in projecten en zakelijke communicatie.

Rainbow™ Enterprise breidt de functionaliteit van 

Rainbow™ Business uit met multidisciplinaire samen-

werkingstools, integreert (Microsoft®) Office-tools en 

biedt beheerders premium services.

Optioneel kan aan elke uitvoering Rainbow™ Confe-

rence worden toegevoegd, waarmee binnen Rainbow™ 

instant en PSTN-conferences kunnen worden opgezet, 

die per minuut per connectie afgerekend worden.

Het business model

Meer informatie over de Rainbow Cloud Services vindt u 

op onze website:

www.openrainbow.nl




