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We kunnen ons allemaal wel een moment herinneren waarbij iemand werd ‘opgepiept’ die 
standby stond voor het werk. De mogelijkheden om opgepiept te worden zijn tegenwoordig 
een stuk gevarieerder, echter is een waterdicht systeem wel belangrijk. DutyCalls is een 
oplossing die goed inspeelt op de behoefte om meldingen op een simpele maar doordachte 
manier te ontvangen en verwerken en is bovenal zeer flexibel inzetbaar. We leggen uit hoe.

DutyCalls when duty calls

DutyCalls is een cloud platform waar meldingen 
samenkomen van diverse bronnen en vervolgens 
automatisch worden verwerkt. Een bron kan bijv. 
een monitoringssysteem van een IT-infrastructuur 
zijn waaraan DutyCalls is gekoppeld maar ook een 
beheerder die handmatig een melding verstuurt. 
Een melding behoort tot een ‘channel’ waarvoor één 
of meerdere gebruikers zijn aangemeld. Gebruikers 

worden alleen gekoppeld aan channels waarvan zij 
meldingen moeten krijgen, hierdoor worden zij niet  
overspoeld met irrelevante meldingen. Wanneer een 
melding is opgepakt, dan is deze voor de resterende 
leden van de channel niet meer zichtbaar. Zo voorkom 
je dat meerdere mensen dezelfde melding oppakken. 
In een soort logboek is het mogelijk om de meldingen 
terug te zien en wie deze heeft opgepakt.

DutyCalls maakt geen gebruik van een traditionele 
planning maar staat gebruikers toe om zichzelf 
snel en eenvoudig beschikbaar te stellen. Door deze 
flexibiliteit wordt de planning door gebruikers onderling 
afgestemd. Wanneer de beschikbaarheid onder een 
bepaalde drempelwaarde komt, wordt de manager 

van de channel hierover geïnformeerd. Deze flexibele 
sociale manier van plannen past steeds beter bij de 
manier hoe we werkprocessen aanvliegen. Daarnaast 
heeft het vergroten van de verantwoordelijkheid bij 
gebruikers van DutyCalls een positieve invloed op hun 
werkgeluk.

Wat is DutyCalls? En hoe werkt het?

Social planning

Deze flexibele en sociale manier van plannen past steeds 
beter bij de manier hoe we werkprocessen aanvliegen.
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We dagen organisaties uit om zelf 
na te denken over de mogelijkheden 
van DutyCalls binnen de aanwezige 
bedrijfsprocessen.

[Rob van den Boom]

Software Development bij 

Transceptor Technology

Het realiseren van DutyCalls stond al een tijdje op de planning 
bij Transceptor Technology, onderdeel van de Insign.it group. 
Hoofdzakelijk wilden we een dergelijke oplossing koppelen aan ons 
eigen monitoringssysteem Oversight. Vanuit onze Managed Services 
afdeling hebben we een 24/7 dienstverlening waarbij sommige 
meldingen vanuit Oversight direct opgepakt moeten worden. Een 
waterdicht systeem om de juiste mensen snel te informeren was van 
belang om de SLA’s naar onze klanten te kunnen nakomen. Daarnaast 
waren de reeds aanwezige oplossingen te statisch en daarmee 
niet geheel naar onze wens. Hierop hebben we besloten om onze 
softwareontwikkelaars een maatwerk monitoringssysteem te laten 
bouwen.

Hoe is DutyCalls tot stand gekomen?

Alle systemen die informatie geautomatiseerd kunnen 
aanleveren kunnen we middels een eenvoudige API 
koppelen aan DutyCalls. Daarmee is de oplossing 
bijzonder breed inzetbaar in verschillende sectoren. 
De oplossing is dus ook goed inzetbaar voor bijv. 
belangrijke meldingen in een productieproces waar 
gebruikers snel en gemakkelijk voor geïnformeerd 

moeten worden. De oplossing zorgt ervoor dat de 
juiste mensen, met de juiste melding, op de juiste 
manier en op het juiste tijdstip worden benaderd. We 
dagen organisaties uit om zelf na te denken over de 
mogelijkheden van DutyCalls binnen de aanwezige 
bedrijfsprocessen.

Voor welke organisaties kan DutyCalls worden ingezet?
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Wilt u meer informatie over de mogelijkheden als klant of reseller van DutyCalls? 

Neem dan contact met ons op of ga direct naar de website: dutycalls.me.

DutyCalls is af te nemen in een prijs per maand per 
gebruiker. Beheerders kunnen zelf gebruikers op- 
en afschalen via de webapp. Maandelijkse kosten 
van DutyCalls zijn exclusief eventueel gemaakte 
kosten voor de telefoongesprekken of sms-diensten.  

Installatie van DutyCalls wordt gedaan door 
Transceptor Technology, onderdeel van de Insign.it 
group en is in principe eenmalig. De hoeveelheid werk 
is afhankelijk van het aantal verschillende meldingen, 
channels en gebruikers.

Hoe kan DutyCalls worden afgenomen?



Bel of e-mail
+31 495 769 091
info@transceptor.technology

Bezoekadres
Noorderpoort 69
5916 PJ Venlo


