
PBX versie 6.15.0 

juni 2017 

 
 
 
 
 

Handleiding 
 
 

PBXonline.be 
 

 

Instellen van de Online Telefooncentrale 

  



Handleiding pbxonline.be  2 

  



Handleiding pbxonline.be  3 

Inhoudsopgave 

Historiek ........................................................................................... 7 

Wat heb je nodig om aan te melden? ______________________________________________ 9 

https://pbxonline.be ___________________________________________________________ 9 

Nieuw in GUI v6: ................................................................................ 10 

Dashboard ........................................................................................ 11 

Telefoonnummers _____________________________________________________________ 13 

Beheer ............................................................................................................... 13 

Telefoontoestellen ____________________________________________________________ 14 

SIP-accounts ........................................................................................................ 14 
Extensies ............................................................................................................ 19 

Groepen _____________________________________________________________________ 20 

Interne Belgroepen ................................................................................................ 20 
Mixed belgroepen .................................................................................................. 21 
Dial-out groepen ................................................................................................... 22 

Tijdfilters ____________________________________________________________________ 24 

Feestdagen .......................................................................................................... 24 
Vakantieperiodes .................................................................................................. 26 
Kantooruren ......................................................................................................... 27 

Call Routing (belplannen) ______________________________________________________ 28 

Eenvoudige belplannen ........................................................................................... 28 
Geavanceerde belplannen ........................................................................................ 30 

Back-up Routering _____________________________________________________________ 33 

Geavanceerde instellingen: menu ‘Modules’ .............................................. 35 

Voicemail-to-mail _____________________________________________________________ 36 

Voicemailbox ....................................................................................................... 36 
Message Waiting Indicator (MWI) ................................................................................ 39 

Verkorte nummers ____________________________________________________________ 40 

Function Indicators (FI) ________________________________________________________ 41 

Basic Function Indicator .......................................................................................... 41 
Advanced Function Indicator .................................................................................... 46 

Tijdfilters Advanced ___________________________________________________________ 48 

Kantooruren ......................................................................................................... 48 
Vakantieperiodes .................................................................................................. 51 

Prefix Configuration ___________________________________________________________ 53 

Prefix Dialing ....................................................................................................... 53 
Prefix Forwarding .................................................................................................. 55 

Least Cost Routing (LCR) _______________________________________________________ 57 

Call Parking __________________________________________________________________ 58 

Interactive Voice Response (IVR) ________________________________________________ 61 



Handleiding pbxonline.be  4 

Basic IVR ............................................................................................................. 61 
Advanced IVR ....................................................................................................... 66 

Call Queues __________________________________________________________________ 68 

Statische Call Queue .............................................................................................. 69 
Dynamische Call Queue ........................................................................................... 73 

Text@Display _________________________________________________________________ 76 

Text@Display voor oproepnummers ............................................................................ 76 
Text@Display voor IVR ............................................................................................ 77 

Follow Me ____________________________________________________________________ 78 

Wat is Follow Me? .................................................................................................. 78 
Een Follow Me account aanmaken .............................................................................. 79 
Follow Me account kan nu worden gebruikt in Call Routering. ............................................ 81 

Call Conferencing _____________________________________________________________ 82 

Interne Conferentiekamers ...................................................................................... 83 
Externe conferentiekamers ...................................................................................... 84 

Call Recording ________________________________________________________________ 86 

Call Intrusion _________________________________________________________________ 89 

Call Intrusion Toevoegen ......................................................................................... 90 
Call Intrusion Starten ............................................................................................. 91 
Call intrusion Stoppen............................................................................................. 91 

Automated Call Direction (ACD) _________________________________________________ 92 

ACD aanmaken voor het volgen van een welbepaald BELPLAN ............................................ 93 
ACD aanmaken voor gebruik in DISA / Callback .............................................................. 95 

Direct Inward System Access (DISA) ______________________________________________ 97 

Visuele voorstelling DISA ......................................................................................... 97 
DISA instellen ....................................................................................................... 98 

Callback ____________________________________________________________________ 100 

Visuele voorstelling Callback ................................................................................... 100 
Callback instellen ................................................................................................. 101 

Aanmelding en Authenticatie __________________________________________________ 104 

Plugins .......................................................................................... 110 

LDAP-telefoonboek ___________________________________________________________ 111 

Notify@Mail _________________________________________________________________ 114 

Notify@SMS (via SMS-Tools.be) _________________________________________________ 117 

Notify@Twitter ______________________________________________________________ 120 

Kalender Integratie ___________________________________________________________ 121 

XMPP (Jabber) _______________________________________________________________ 122 

Click-To-Dial ________________________________________________________________ 123 

Pop-up Notify applicatie _______________________________ Error! Bookmark not defined. 

Pop-up Notifier installeren .................................................... Error! Bookmark not defined. 
Pop-up notify Activeren ....................................................... Error! Bookmark not defined. 
Een User toevoegen ............................................................ Error! Bookmark not defined. 
User instellen in de notifier ................................................... Error! Bookmark not defined. 



Handleiding pbxonline.be  5 

De notifier is actief ............................................................. Error! Bookmark not defined. 
Pop-up meldingen............................................................... Error! Bookmark not defined. 
Logs ................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Skype Connect _______________________________________________________________ 128 

Ken je beller (Open Cnam) ____________________________________________________ 129 

Freshdesk ___________________________________________________________________ 130 

Freshdesk account koppelen aan PBX-account ____________________________________ 130 

Zendesk ____________________________________________________________________ 132 

Zendesk account koppelen aan PBX-account ______________________________________ 132 

Phone Provisioning ___________________________________________________________ 134 

Grandstream ....................................................................................................... 135 
SNOM ................................................................................................................ 141 
YEALINK ............................................................................................................. 149 

Config ........................................................................................... 156 

Gedrag van de PBX ___________________________________________________________ 157 

Gedrag bij inkomende oproep .................................................................................. 158 
Gedrag bij doorschakeling intern .............................................................................. 159 
Gedrag bij doorschakeling extern .............................................................................. 160 

Notatie CallerID ______________________________________________________________ 161 

Notatie CallerID webinterface .................................................................................. 161 
Notatie CallerID oproepen....................................................................................... 162 

SIP-Trunks (voormalig SIP-Providers) ____________________________________________ 163 

SIP-kanalen _________________________________________________________________ 172 

SIP-kanalen beheren/toevoegen ............................................................................... 173 

Geluidsbestanden ____________________________________________________________ 175 

Voice Prompts ..................................................................................................... 175 

Call Filters __________________________________________________________________ 177 

Distinctive Ringtone __________________________________________________________ 178 

Distinctive Ringtone Toevoegen ................................................................................ 179 

Landcodes __________________________________________________________________ 180 

Reports & Mail Alerts _________________________________________________________ 181 

Login Accounts_______________________________________________________________ 182 

Webhooks ___________________________________________________________________ 183 

Logs .............................................................................................. 184 

Logfiles _____________________________________________________________________ 184 

Function Indicator Logfiles ____________________________________________________ 185 

API Logfiles _________________________________________________________________ 186 

Webhook Logfiles ____________________________________________________________ 187 

openCNAM Logfiles ___________________________________________________________ 188 

Account ......................................................................................... 189 

Enkele veel gestelde vragen en tutorials ................................................ 190 



Handleiding pbxonline.be  6 

 

  



Handleiding pbxonline.be  7 

Historiek 
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Aanmelden 

 

Wat heb je nodig om aan te melden?  

➢ Klantennummer 

Dit vind je terug in je activatiemail. 

 

➢ Paswoord 

Dit vind je terug in je activatiemail! Bewaar deze dus goed.  

 

https://pbxonline.be 

 

Dit is de website voor uw online beheer van uw Online Telefooncentrale.  

Indien u de algemene voorwaarden aanvaardt, klik op “ga akkoord”. Daarna komt u op de 

home-pagina of Dashboard terecht van uw online telefooncentrale.  

 

 

 
 

Op het Dashboard kunt u in een snel overzicht enkele nuttige gegevens terugvinden.  
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Nieuw in GUI v6: 

 

We hebben alle instellingen onderverdeeld in 7 grote groepen.  

Deze vindt u bovenaan in de balk van PBXonline. 

 

 

1. Dashboard 

Het dashboard geeft u op een grafische manier belangrijke informatie over uw cloud 

telefooncentrale, zoals laatste telefoongesprekken, activiteiten op PBXonline en belangrijk, 

enkele aandachtspunten in uw configuratie die van belang zijn voor een goed werkende 

telefooncentrale. 

2. PBX 

Dit is de kern-configuratie van uw telefooncentrale, zoals telefoontoestellen, extensies en 

belplannen.  

3. Modules 

In het onderdeel modules vindt u alle uitgebreide functionaliteiten zoals bijvoorbeeld IVR, Call 

Conferencing, Call Queues, Call Recording, enz.  

4. Plugins 

De PBX-software kan geconnecteerd worden met externe software. Enkele software partners 

hebben dit reeds verwezenlijkt. Dergelijke connecties kunnen beheerd worden via dit menu.  

5. Config 

Hier beheert u algemene instellingen van uw telefooncentrale zoals bijvoorbeeld 

geluidsbestanden, SIP-providers, Call Filters, …  

6. Logs 

 

7. Account 

Beheer uw accountgegevens, zoals adresgegevens, contact-emailadres, facturatie-emailadres, 

… 
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Dashboard 

 

  

Inkomende oproepen per DID 

 

In een diagram krijgt u de verdeling van inkomende 

oproepen te zien per oproepnummer of DID.  

  

Uitgaande oproepen per SIP-account 

 

In een diagram krijgt u de verdeling van uitgaande 

oproepen per SIP-account.  

  

Inkomende oproepen de afgelopen 5u 

 

U krijgt van de afgelopen 5u een overzicht van de 

inkomende oproepen. Zo ziet u op welke tijdstippen 

veel of weinig inkomende oproepen binnenkomen. 

De oproepen zijn per DID opgesplitst.  

  

Aandachtspunten 

 

Hier ziet u meteen welke instellingen uw aandacht 

vereisen om mogelijke problemen met 

bereikbaarheid op te lossen.  

  

Huidige oproepen 

 

Hier vindt u snel een overzicht van de laatste/huidige 

oproepen.  

  

Laatste activiteiten 

 

Hier ziet u een overzicht van de laatste wijzigingen 

op uw PBX. Bijvoorbeeld toevoeging van SIP-

accounts, wijziging routeplan, … 
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8. Basis instellingen: menu ‘PBX’ 

 

Onder het menu ‘PBX’ vindt u alles wat betreft de basisinstellingen van uw telefooncentrale. 

Van de telefoonnummers die uw bedrijf heeft, tot de tijdfilters en de belplannen.  

 

 

 
 

 

1. Telefoonnummers      

 

2. Telefoontoestellen      

 

3. Groepen       

 

4. Tijdfilters       

 

5. Call Routing (belplannen)     

 

6. Back-up Routering      
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Telefoonnummers 

 

 Overzicht:  

 

U ziet het aantal telefoon-

nummers dat met uw 

telefooncentrale verbonden is.  

 

U kunt een telefoonnummer 

toevoegen aan uw 

telefooncentrale.  

 

Beheer uw telefoonnummers die 

aan uw telefooncentrale zijn 

verbonden.  

 

 

Beheer 

Bekijk per telefoonnummer welke tijdfilters, hoofdroute en back-up route zijn ingesteld.  

 

 
 

U kunt tevens snel wijzigingen uitvoeren aan het telefoonnummer, door op het 

potloodje te drukken.  

 

Op deze manier kunt u snel een vakantieperiode, feestdagen, kantooruren, hoofdroute of een 

back-up route koppelen aan een telefoonnummer.  

 

Via het icoontje “verwijderen” kunt u een telefoonnummer verwijderen.  
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Telefoontoestellen 

 

 

Overzicht:  

➢ SIP-accounts 

➢ Extensies 

Aantal 

 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

SIP-accounts 

“Een SIP-account is de combinatie van een gebruikersnaam en paswoord waarmee een User 

Agent (IP-telefoontoestel, SoftPhone applicatie, VoIP-gateway, …) zich kan aanmelden bij de 

server. Door zich aan te melden weet de telefooncentrale waar deze SIP-account bereikbaar 

is en kan er dus een inkomend telefoongesprek gestuurd worden naar deze SIP-account.” 

Een SIP-account kan maar aan 1 toestel gekoppeld worden!  

Per User Agent (bijvoorbeeld telefoontoestel) moet u dus een verschillende SIP-account 

hebben. 

 

Omgekeerd kan het wel: U kunt meerdere SIP-accounts aan 1 telefoontoestel koppelen.  

 

Aantal 

Het aantal dat getoond wordt, is het aantal SIP-accounts dat u heeft ingesteld op uw 

telefooncentrale.  
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Toevoegen 

Het aantal SIP-accounts dat u ter beschikking heeft is afhankelijk van de formule die u heeft 

aangekocht. Het aantal kan eenvoudig worden uitgebreid via het menu “account > upgrade 

> extra capaciteit”.  

 

 

De gegevens van een SIP-account zijn ingedeeld in 4 tabbladen: Basis gegevens, geavanceerd, 

omschrijving en extra.  

➢ Basis gegevens 

Logische naam:  kies een benaming voor deze SIP-account. Deze zult u later terugvinden 

in andere instellingen. 

Persoonlijke gegevens: Geef Voornaam en Naam op van de persoon die het telefoontoestel 

zal gebruiken. Wanneer de persoon intern belt met deze SIP-account 

worden deze gegevens meegestuurd zodat een collega kan zien wie hem 

belt.  

Interne belgroep: Maak deze Account lid van een Interne belgroep (indien deze reeds werd 

aangemaakt).  
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Dial-Out groep: Dial-out groepen geven rechten aan een SIP-account om uit te bellen. 

Standaard is 1 groep aangemaakt “AllesToegelaten”. Alle soorten 

uitgaande oproepen zijn dus toegelaten (bijvoorbeeld 0900 nummers, 

internationale nummers, gsm-nummers, …)  

Uitgaand DID: Bepaal met welk telefoonnummer (DID) een uitgaande oproep gemaakt 

wordt. Eventueel kunnen oproepen ook gemaskeerd gebeuren.  

 

➢ Geavanceerd 

Music on Hold: Indien u zelf wachtmuziek heeft toegevoegd aan uw telefooncentrale 

(ingedeeld in “classes”), kunt u per SIP-account bepalen welke “class” u 

wenst te gebruiken.  

Message Waiting Indicator (MWI): U kunt per SIP-account bepalen welke voicemailboxen 

deze moet monitoren. Groepeer eerst alle voicemailboxen in een groep 

‘MWI’ en selecteer daarna deze groep in de instellingen van deze SIP-

account.  

Taal   Bepaal de taal (bijvoorbeeld voor het beluisteren van de voicemail). 

Landcode Geef een landcode op waarmee deze SIP-account het meest belt 

(bijvoorbeeld omdat hij in het buitenland verblijft en meestal 

oproepnummers uit dit land moet opbellen). Op deze manier wordt de 

landcode automatisch aangevuld en hoeft hij niet steeds de landcode in 

te geven. 1 

Samenstelling SIP username: Sommige user-Agents (bijvoorbeeld domotica apparatuur) 

kunnen enkel overweg met numerieke tekens. U kunt hier dan instellen 

dat u een username wenst dat bestaat uit numerieke tekens. 2 

Paging Klik op ja wanneer u het toestel onmiddellijk wil laten antwoorden, 

bijvoorbeeld voor gebruik als intercom.  

Mail alert Stel een mailalert in zodat u op de hoogte wordt gebracht wanneer deze 

SIP-account offline gaat.  

 

➢ Omschrijving  

Indien u wenst kunt u een omschrijving maken voor deze SIP-account.  

➢ Extra 

Extensie Geef een extensie op zodat deze SIP-account intern bereikbaar is op 

deze extensie.    

  

                                           

1 Opgelet! Een andere landcode invullen dan +32 betekent nog altijd een internationale 

oproep omdat uw telefoonnummers gehecht zijn aan een Belgische Sip-provider.  
2 Een username wordt namelijk automatisch gegenereerd door uw telefooncentrale en deze 

vindt u terug door op het icoontje van uw SIP-account te klikken. U heeft de username nodig 

om een IP-phone in te stellen. 
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Registratie gegevens 

Eens een SIP-account aangemaakt, kunt u via de knop “bewerken” de registratiegegevens 

bekijken. Deze zijn van belang voor het instellen van uw telefoontoestel.  

 

Klik op het tabblad “registratie”.  

 

 
 

U hebt de keuze: 

 

1. U stelt zowel de registratieserver als de back-upserver in. 

 

2. U stelt meteen de DNS-SRV-registratieserver in. Dit is een samenvoegsel van de 

SIP-server EN de back-upserver. Via deze DNS-SRV registreert uw toestel steeds bij 

de correcte server. Dit wordt echter niet goed ondersteund door sommige 

telefoontoestellen/routers.  

Indien u wil gebruik maken van Secure Calling kunt u eveneens GEEN gebruik maken 

van DNS-SRV.  

 

 

Deze gegevens dient u in te geven 

in uw telefoontoestel. (zie 

handleiding telefoontoestellen) 
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Secure Calling: gesprekken versleutelen 

De signalisatie en de audio van een gesprek kunnen versleuteld worden. Dit betekent dat men 

bijvoorbeeld niet kan achterhalen naar welk telefoonnummer u belt (Secure SIP) of men kan 

niet achterhalen wat er werd gezegd (Secure RTP).  

 

Om gebruik te maken van deze functionaliteit dient u een aantal stappen te ondernemen:  

 

1. Ga naar het tabblad ‘SIP settings’ van een SIP-account.  

2. Zet de parameter ‘signaling mode’ onder Secure SIP op: TLS 

3. Zet de parameter ‘media transport mode’ onder Secure RTP op: Encryptie aan 

4. Maak de juiste instellingen in uw IP-telefoontoestel. (zie handleidingen voor 

Snom, Yealink en Grandstream) 

 

Videogesprekken voeren 

Indien u over SIP-accounts met video-licenties beschikt kunt u videogesprekken voeren.  

 

Op het tabblad ‘SIP settings’ kunt u zien of de H.264 codec enabled/disabled staat.  

Op deze manier bepaalt u welke SIP-accounts videogesprekken kunnen maken.  
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Extensies 

In het menu Extensies krijgt u een overzicht van alle extensies die werden aangemaakt voor:  

➢ SIP-accounts 

➢ Interne belgroepen 

➢ Routes 

De BLF-extensies kunnen nuttig zijn voor het instellen van uw telefoontoestel. Wanneer het 

telefoontoestel de BLF-functionaliteit ondersteunt, kan u aan de kleur van een knop zien of 

een medewerker vrij, bezet of zijn telefoon rinkelt (respectievelijk de kleur groen, rood of 

rood-knipperend).  

 

Het voordeel van BLF-knoppen is dat deze niet enkel dienen om via speeddial de medewerker 

te bereiken, maar ook kan dienen om een gesprek van dat telefoontoestel over te nemen 

(wanneer de knop rood-knippert).  

 

Standaard wordt de BLF-extensie gelijkgesteld aan de gewone extensie zoals door u bepaalt 

bij het aanmaken van een SIP-account. Deze kan echter eenvoudig gewijzigd worden. 

(tabblad “geavanceerd”)  
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Groepen 

 

 

Overzicht:  

➢ Interne Belgroepen 

➢ Mixed belgroepen 

➢ Dial-out groepen 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

Interne Belgroepen 

“Een interne belgroep is een groep interne nummers die als groep gebeld kunnen worden.” 

  

Wanneer u verwacht dat een aantal telefoontoestellen samen rinkelen, dient u een groep aan 

te maken. Deze groep zult u dan kunnen gebruiken in uw belplan.  
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Onder het tabblad “geavanceerd” kunt u een extensie aan deze groep hechten. 

Dan kunt u de groep via een intern nummer bereiken en/of de BLF-extensie voor deze 

belgroep configureren op uw telefoontoestel als speeddial en monitorknop.  

 

Mixed belgroepen 

“Een mixed belgroep is een groep interne en externe nummers die als groep gebeld kunnen 

worden.” 

 

 
 

➢ Basis 

Geef een naam op voor de groep.  

 

Vink de SIP-accounts aan die tot deze groep moeten behoren.  

 

Geef de externe telefoonnummers op die eveneens tot deze groep behoren.  

➢ Geavanceerd 

Bepaal via welk oproepnummer een uitgaande oproep (naar de externe nummers) moet gaan. 

Indien u bijvoorbeeld beschikt over twee oproepnummers, die eventueel aan een andere SIP-

provider gekoppeld zijn, kunt u kiezen.  
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Dial-out groepen 

“Een Dial-out groep bepaalt de rechten dat een SIP-account heeft om uitgaande oproepen te 

maken. Zo kunt u bepaalde SIP-accounts ontzeggen om naar een 0900-nummer en 

internationale nummers te bellen.”  

 

Standaard is één Dial-out groep aangemaakt “AllesToegelaten” met alle rechten toegelaten.  

 

 

Een SIP-account moet behoren tot een Dial-out groep om te kunnen uitbellen!  

 

 

Een dial-out groep toevoegen.  

➢ Basis 

Geef een naam op voor de groep.  

 

Bepaal welke nummers toegelaten zijn.  

 

Bepaal de leden die tot deze groep behoren.  

 

 

 

Bepaal welke 

nummers toe- 

gelaten zijn. 
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➢ Geavanceerd 

Om specifieke telefoonnummers toch toe te laten, geef je deze in op het tabblad ‘geavanceerd’.  

 

Tik het telefoonnummer in, druk op “telefoonnummer toevoegen” en het nummer komt in de 

lijst terecht.  

 

Eens een nummer toegevoegd, kunt u het weer verwijderen door over het nummer te 

bewegen met de muis. U ziet een verbodsteken verschijnen waar u op kunt klikken. Het 

nummer verdwijnt uit de lijst.  
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Tijdfilters 

 

 

Overzicht:  

➢ Feestdagen 

➢ Vakantieperiodes 

➢ Kantooruren 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

Via dit menu kunt u eenvoudige tijdfilters opgeven.  

Indien u over de module “tijdfilters advanced” beschikt en hiervan gebruik wenst te maken, 

dient u de instellingen te maken onder deze module. “Modules > tijdfilters advanced > 

Kantooruren / vakantieperiodes”.  

 

Feestdagen 

U kunt bepaalde feestdagen instellen waarop u niet (of minder) bereikbaar bent dan normaal. 

Sommige feestdagen hebben een vaste datum, andere zijn variabel (bv Pasen). De variabele 

worden eens per jaar op ons systeem aangepast, zonder dat u iets hoeft te doen.  

 

 

U dient te bepalen welke actie moet worden uitgevoerd tijdens een feestdag. 

 

➢ Wenst u een VoicePrompt af te spelen en daarna op te hangen.  

Of 

➢ Wenst u een bepaalde route te volgen (bijvoorbeeld naar een extern nummer of een 

voicemailbox)  
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Ga naar het tabblad “toepassing” en bepaal op welk(e) oproepnummers deze feestdagen van 

toepassing zijn.  

 

Sla de instellingen op.  

 

Op deze manier zijn de feestdagen meteen actief.  
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Vakantieperiodes 

 
 

➢ Basis  

U geeft een naam op voor uw vakantieperiode.  

 

Begin- en einddatum: indien u op het vakje klikt, verschijnt een kalender waarin u de datum 

kunt aanklikken.  

 

Actie uit te voeren tijdens vakantieperiode: U hebt de keuze:  

- wilt u een boodschap laten afspelen en daarna ophangen, kiest u voor de eerste optie 

(klik de juiste voiceprompt aan) 

- wilt u een welbepaalde route laten uitvoeren, kiest u voor de tweede optie (selecteer 

de juiste route en zorg dat de selectie aan staat. 

➢ Toepassing  

Kies het oproepnummer waarop deze vakantieperiode van toepassing is.  

 

 

Sla uw instellingen op.  
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Kantooruren 

 
 

➢ Basis  

Geef een naam op voor deze kantooruren.  

➢ Maandag – zondag (bepaal voor ELKE dag) 

Kies de bereikbaarheid: ‘volgens kantooruren – altijd – nooit’.  

 

Vul de kantooruren in (eens u op de vakjes drukt verschijnt een hulpkader om de juiste tijd 

te kiezen) 

! alle velden moeten ingevuld worden, indien u enkel 1 aaneensluitende periode bereikbaar 

bent, dient u dit op te splitsen voor de velden ‘voormiddag’ en ‘namiddag’.  

Bijvoorbeeld van 9u tot 11u en van 11u tot 12u30.  

 

Kies de actie die BUITEN deze kantooruren moet worden uitgevoerd. U hebt de keuze:  

- wilt u een boodschap laten afspelen en daarna ophangen, kiest u voor de eerste optie 

(klik de juiste voiceprompt aan) 

- wilt u een welbepaalde route laten uitvoeren, kiest u voor de tweede optie (selecteer 

de juiste route en zorg dat de selectie aan staat. 

➢ Toepassing  

Vink de oproepnummer(s) aan waarop deze kantooruren van toepassing zijn.  
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Call Routing (belplannen) 

 

 

Overzicht:  

➢ Eenvoudige belplannen 

➢ Geavanceerde belplannen 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Eenvoudige belplannen 

Eenvoudige belplannen bestaan uit stappen die geen geavanceerde modules bevatten. Het 

belplan bestaat uit maximum 3 stappen.  
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➢ Basis  

Geef een naam op voor dit routeplan.  

Kies de optie voor stap 1.  

Van zodra je stap 1 invult, krijg je de keuze voor de volgende stap.  

 

 
 

➢ Beschikbaarheid 

Hierin bepaal je in welk menu deze routeregel beschikbaar moet zijn. Wil je bijvoorbeeld de 

route gebruiken voor kantooruren, dan moet je kantooruren aanvinken.  

 

 

➢ Toepassing  

Bepaal (indien nodig) op welk oproepnummer deze route van toepassing moet zijn (als 

hoofdroute).  



Handleiding pbxonline.be  30 

Geavanceerde belplannen 

 

➢ Basis 

Geef een naam op voor dit routeplan.  

➢ Belplan 

Bepaal het stappenplan.  

Stappen verwijderen: Klik op het vuilbakje. 

Stappen toevoegen: Kies wat u wenst toe te voegen: een SIP-account / een module / een 

plugin / varia.  

 

Als u erop klikt, verschijnt een keuzemenu: 
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Een belplan kan uit meerdere stappen bestaan die na elkaar worden uitgevoerd. Telkens 

wanneer de oproep niet als “beantwoord” wordt gezien na de duurtijd van de stap, gaat de 

telefooncentrale door naar een volgende stap. U bepaalt zelf hoe lang elke stap duurt. 

 

Wij raden aan om er steeds voor te zorgen dat de laatste stap een voicemailbox is of een 

ander opvangnet voor wanneer niemand de oproep kan beantwoorden. Anders wordt de 

oproep abrupt afgebroken.  

 

Voorbeeld belplan:  

 

 
 

Stap 1: Een welkomstboodschap wordt afgespeeld.  

 

Stap 2: De interne belgroep ‘helpdesk’ wordt aangesproken gedurende 45 seconden. (de SIP-

accounts/telefoontoestellen die hiertoe behoren, zullen samen rinkelen).  

 

Stap 3: Indien niemand van de helpdesk de oproep kan beantwoorden, wordt de oproep 

doorgeschakeld naar het toestel “secretariaat” gedurende 30 seconden.  

 

Stap 4: Indien de oproep nog steeds niet werd beantwoord, wordt de voicemailbox 

geactiveerd. De beller kan nu desgewenst een boodschap nalaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varia > voiceprompt 

SIP-account > ringgroep 

SIP-account > SIP-account 

PBX-module > voicemailbox 
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➢ Beschikbaarheid 

U kunt deze route beschikbaar maken in welbepaalde menu’s. Zo kunt u een route maken om 

later te gebruiken in een IVR, dan dient u ervoor te zorgen dat het vakje IVR is aangevinkt. 

U kunt ook uit veiligheid meerdere vakjes aanvinken waarin u denkt deze route later te 

gebruiken.  

 

 
 

➢ Toepassing  

Indien de route die u nu heeft aangemaakt, bedoeld is als hoofdroute voor één of meerdere 

telefoonnummers, kunt u deze route meteen toepassen op dat telefoonnummer.  

 

Dit voorkomt dat u dit in een later stadium vergeet.  
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Back-up Routering 

 

 

Overzicht:  

➢ Back-up Routes 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

“Een Back-up route dient als beveiliging voor de onvoorziene omstandigheden waarbij uw 

telefoonnummer(s) niet bereikbaar is (zijn), zoals bijvoorbeeld door een stroompanne of een 

probleem met uw internetverbinding.”  

 

Voor deze gevallen is het belangrijk dat u een back-up route instelt om toch op een andere 

manier bereikbaar te zijn voor uw klanten/partners.  

 

Standaard stellen wij voor u reeds een Back-up Route in. Alle inkomende inroepen worden 

naar de voicemailbox gestuurd zodat de bellers een bericht kunnen nalaten.  

 

Om zelf een Back-up Route aan te maken, klikt u op “toevoegen”.  
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➢ Basis 

U kunt kiezen tussen 3 opties: 

- Een voicemailbox: kies zelf naar welke voicemailbox inkomende oproepen worden 

gestuurd.  

 

- Een extern nummer: Kies een extern nummer waarnaar alle inkomende oproepen 

worden doorgeschakeld.  

 

- Een route: Maak zelf een route aan (in menu: call routering), bestaande uit één of 

meerdere stappen. Let wel op dat er geen SIP-accounts worden gebruikt in deze route! 

Deze zijn namelijk, gezien de omstandigheden niet bereikbaar.  

➢ Geavanceerd 

Hieronder kunt u bepalen welke SIP-accounts onbereikbaar moeten zijn, alvorens de Back-up 

in werking treedt.  

 

Dit kan nuttig zijn, wanneer u bijvoorbeeld verschillende vestigingen heeft, met elk een 

oproepnummer en dus wilt bepalen welke SIP-accounts bij welke vestiging horen.  

 

Let op! U bepaalt per oproepnummer welke back-up route van toepassing is, er kunnen niet 

meerdere routes van toepassing zijn!  

➢ Toepassing  

Hier bepaalt u op welk oproepnummer deze Back-up Route van toepassing is.  

 

Let op! U kunt per oproepnummer maar 1 back-up route kiezen.  
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Geavanceerde instellingen: menu ‘Modules’  
 

De modules die beschikbaar zijn, wordt bepaald door de formule die u heeft. 

Indien u extra modules wenst, kunt u steeds contact opnemen met ons, of indien de 

formule het toelaat kunt u zelf op pbxonline.be een module activeren.  

 

 

 

1. Voicemail-to-mail      

2. Verkorte nummers      

3. Function Indicators     

4. Tijdfilters Advanced     

5. Prefix configuration     

6. Least cost Routing      

7. Call Parking       

8. Interactive Voice Response    

9. Call queues       

10.Text@Display  

11.Follow Me     

12.Call conferencing      

13.Call Recording       

14.Call Intrusion  

15.Automated Call Direction – ACD 

16.Direct Inward System Acces – DISA 

17.Callback  
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Voicemail-to-mail 

 

Voicemail-to-mail is standaard beschikbaar in elke formule.  

 

Overzicht:  

➢ Voicemailbox 

➢ Message Waiting Indicator (MWI) 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

Voicemailbox 

Standaard werd 1 algemene voicemailbox aangemaakt. Hiervoor werd een standaard 

voiceprompt klaargezet en enkele standaard instellingen, zoals doorsturen naar een 

emailadres.  

 

Je kan deze voicemailbox bewerken, met bijvoorbeeld een ander email-adres waarnaar 

de boodschappen moeten worden gestuurd, of een eigen ingesproken voiceprompt.  

  

 

➢ Basis:  

Algemene gegevens zoals :  

✓ logische naam 

✓ Extensie waarop mailbox is het bereiken  

✓ Paswoord (kan je de-activeren indien gewenst) 

✓ Voiceprompt: welke boodschap is er aan de voicemailbox gehecht 

 

Soms kan het zijn dat u een verschillende boodschap wenst te laten spelen, maar 

toch wenst gebruikt te maken van 1 voicemailbox. Vb U wenst een andere boodschap 

te laten horen in een weekend dan in een verlofperiode.  

Dan kan u aanduiden dat u “geen voiceprompt” wenst te gebruiken. U voegt dan de 

voiceprompt in als stap in de routeregel, net voor de voicemailbox wordt gebruikt. (zie 

afbeelding) 
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Uitgebreid belplan (Call Routering) aanmaken met voiceprompt als stap eerder dan 

de voicemailbox.  

 

 
 

Voice Prompt (varia) 

Voicemailbox (PBX-module)   
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➢ Geavanceerd 

 

Mogelijkheden:  

• Notificatie via mail 

• Voicemail boodschap als .wav in bijlage van mail 

• Voicemail boodschap verwijderen als deze via mail wordt meegestuurd 

• Aanspreking in mail: geef uw naam en voornaam op 

• Mailadres waarnaar de notificatie moet worden verstuurd 

• Je kan meerdere mailadressen opgeven middels deze te scheiden met het teken #  

Vb info@mijnbedrijf.be#secretariaat@mijnbedrijf.be 

• Datum en tijd afspelen van de gemiste oproep 

• Telefoonnummer van de beller vermelden 

 
 

Een nieuwe voicemailbox aanmaken. 

Er kunnen onbeperkt voicemailboxen worden bij aangemaakt. 

Bijvoorbeeld voor elke medewerker of per afdeling in uw bedrijf.  

 

 

Je kan de standaard voiceprompt gebruiken (‘voicemail’) of een eigen ingesproken bericht.  
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Message Waiting Indicator (MWI) 

Sommige telefoontoestellen geven de mogelijkheid om een Voicemailbox te monitoren. Ze 

geven een signaal via een lampje/tekst op display dat aangeeft dat u een mailbericht heeft.  

 

Om deze functionaliteit in uw telefoontoestel te kunnen configureren heeft u een ‘Message 

Waiting Indicator-groep’ nodig. Deze kan bestaan uit 1 of meerdere mailboxen. 

 

Eens een MWI aangemaakt, kunt u deze ook koppelen aan een SIP-account.  
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Verkorte nummers 

 

De module “verkorte nummers” is beschikbaar als uitbreiding bij de Basic PBX-formule en is 

inbegrepen vanaf de Professional PBX-formule of vanaf de Simple User-formule. 

 

 

Overzicht:  

➢ Verkorte nummers 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

“Een verkort nummer bestaat uit 4 cijfers. Verkorte nummers kunt u aanmaken voor elk 

extern telefoonnummer, bijvoorbeeld voor een extern nummer dat u vaak belt.” 

 

U kunt bellen naar het verkorte nummer of kunt het verkorte nummer gebruiken bij verdere 

instellingen van uw telefooncentrale.  
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Function Indicators (FI) 

 

 

Overzicht:  

➢ Basic Function Indicators 

➢ Advanced Function Indicators 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

“Via een Function Indicator is het mogelijk om een instelling in de PBX te wijzigen middels 1 

druk op een knop van uw IP-phone. (indien uw telefoontoestel dit toelaat). Het is ook mogelijk 

om te bellen naar de extensie van de function indicator of te klikken op de knop op de 

webinterface om te switchen.”  

Basic Function Indicator 

De module “Basic Function Indicator of IF” is beschikbaar als uitbreiding bij de Basic PBX-

formule en is inbegrepen vanaf de Professional PBX-formule of vanaf de Simple User-formule. 

 

Soms kan het zijn dat u een andere route wenst dan de normale route, bijvoorbeeld omdat u 

op bepaalde momenten liever van thuis uit werkt of even niet op kantoor bent. Deze 

momenten kunnen variabel zijn en kunnen dus niet met een tijdsfilter worden vastgelegd.  

 

Om eenvoudig te kunnen switchen tussen de route ‘bereikbaar op kantoor’ en ‘bereikbaar 

thuis’ kunt u een function indicator in stellen. 

 

Indien uw telefoontoestel dit toelaat ziet u ook een verschil in kleur van de knop om te zien 

welke route actief is:  

1. Op kantoor:   Routeregel: SIP-account – voicemail    (groen) 

2. Niet op kantoor:  Routeregel: doorschakelen naar gsm – voicemail  (rood) 

Door te drukken op deze knop/bellen naar de extensie, switcht u van route en verandert de 

kleur van de knop.  
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Een function indicator aanmaken 

1. Maak de twee routes aan waartussen u wil switchen. 

Via menu: PBX > Call Routering > Eenvoudig/Geavanceerd belplan.  

 

Stel het belplan op en zorg ervoor dat de route beschikbaar wordt in het menu ‘function 

indicator’.  

 

 
 

2. Maak de Function Indicator aan 

Via menu: Modules > Function Indicator > Basic Function Indicator > toevoegen 

 

➢ Basis 

Geef een logische naam op en een extensie. Door te bellen naar deze extensie (eventueel 

met behulp van een BLF-knop) kunt u de function indicator activeren en de switch maken.  
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➢ Status Groen 

Bepaal het belplan voor status “groen”. In de meeste gevallen is dit de “normale” route.  

Indien u een BLF heeft ingesteld op uw telefoontoestel, zal de knop Groen kleuren wanneer 

deze route actief staat.  

 
 

➢ Status Rood 

Bepaal het belplan voor de status “rood”.  

Indien u een BLF heeft ingesteld op uw telefoontoestel, zal de knop ‘rood’ kleuren wanneer u 

de switch maakt naar deze route.  

 

Door middel van de BLF-knop kunt u op het telefoontoestel zien welke route actief is. Indien 

uw toestel hiervoor niet compatibel is, kunt u op pbxonline.be zien welke route actief is.  

 

 
 

➢ Toepassing 

De Function Indicator moet ook toegepast worden op minstens 1 oproepnummer. Bij een 

inkomende oproep op dit oproepnummer bekijkt de telefooncentrale de status van de function 

Indicator.  
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In het overzicht van de Basic function indicators zie je een overzicht van de instellingen:  

 

 

 

 

 

Een function indicator in belplan gebruiken. 

Soms wenst u niet het volledig belplan te wijzigen, maar slechts een onderdeel van een route. 

Bijvoorbeeld een bepaalde persoon (SIP-account) is niet op bureau, maar wenst op zijn gsm 

gerinkeld te worden of een bepaalde dienst is in vergadering en enkel de oproepen naar deze 

dienst dienen doorgeschakeld te worden naar het secretariaat of de voicemailbox.  

 

Voor deze gevallen kunt u een function Indicator IN een belplan gebruiken. Het tabblad “status 

Groen” wordt inactief, dit is namelijk niet meer van toepassing. U bepaalt echter enkel wat er 

moet gebeuren indien de function indicator op “rood” staat. In alle andere gevallen gaat de 

routeregel gewoon door.  

 

➢ In belplan 

Switch de knop om naar actief. U krijgt een melding dat de status groen wordt genegeerd.  

 

      

Naam FI Extensie 
waarnaar je kan 
bellen om de FI te 
switchen.  
(ook als sneltoets 
in te stellen op uw 
IP-toestel) 

Route 
groen 

Route 
Rood 

Op welke 
oproepnummers is het 
van toepassing.  

Status van de Switch. 
Met deze knop kunt u 
eveneens de FI aan of 
uit zetten. 
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➢ Status Rood 

Bepaal wat er moet gebeuren indien de function indicator wordt geactiveerd.  

(Deze route zou u reeds eerder moeten aangemaakt hebben) 

LET op! De oproep zal naar deze route worden omgeleid en keert NIET meer terug naar het 

originele belplan van zodra deze stap wordt bereikt!  

 

Ook de toepassing op een telefoonnummer is niet meer van belang, aangezien de function 

indicator IN een belplan zal gebruikt worden.  

 

Klik op “opslaan” of “opslaan + Sluiten”. 

 

U kunt nu een “uitgebreid belplan” opmaken waarin u via de knop “modules” een function 

indicator kan invoegen.  
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Advanced Function Indicator 

De module “Advanced Function Indicator of IF” is beschikbaar als uitbreiding bij de 

Professional PBX-formule en is inbegrepen in de Elite PBX-formule of vanaf de Normal User-

formule. 

“Via een Advanced Function Indicator is het mogelijk om meerdere wijzigingen te laten 

gebeuren bij 1 druk op een knop.”  

➢ Routeregel kan aangepast worden 

➢ Kantooruren kunnen aangepast worden 

➢ Queue leden toevoegen / verwijderen uit een queue. 

➢ Versturen notify@mail/SMS 

1. Voorbereiding:  

1. Bedenk alvorens wat u wenst te bereiken en houd er rekening mee dat een tweede 

druk op de knop (terug naar groen) de situatie opnieuw normaliseert.  

2. Bedenk ook hoe u het liefst werkt met de kleuren (vb. Groen = normaal / Rood = 

anders) 

3. Zorg ervoor dat alles wat u wenst te wijzigen/switchen reeds op voorhand werd 

aangemaakt in desbetreffende menu’s.  

Vb andere kantooruren: PBX > Tijdfilters > kantooruren 

Vb andere routeregels: PBX > Call Routering > eenvoudig/geavanceerd belplan 

Vb virtuele wachtrijen (dynamische queues): Modules > Call Queueus > dynamische 

queues 

Vb notify@mail / SMS: Plugins > Notify@mail of sms 

 

TIP ! Notify@mail of sms is bijvoorbeeld handig op de hoogte te worden gebracht dat de 

switch werd gebruikt of geactiveerd. U kunt zelf de tekst bepalen van de notify@Mail of SMS, 

dus indien u wenst kunt u tevens de opsomming van de wijzigingen meesturen.  

2. Function Indicator aanmaken 

➢ Basis 

 



Handleiding pbxonline.be  47 

Geef een logische naam op voor deze function indicator.  

 

Bepaal de extensie voor deze function indicator (tussen 2001 en 2999). Deze extensie heeft 

u nodig om in uw telefoontoestel te configureren.  

 

➢ Status Groen 

Status groen wordt meestal gezien als de Normale situatie. Stel hier dus in hoe deze moet 

zijn. Status Rood is dan de gewijzigde situatie. 

 

 
 

Belplan invoegen = een (nieuwe) routeregel bepalen  

Tijdfilter invoegen = nieuwe kantooruren bepalen 

Queuelid invoegen = queue lid toevoegen / verwijderen / pauzeren / unpauzeren 

Notify toevoegen = notify@Mail of Notify@SMS versturen.  

 

➢ Status Rood 

 
 

Bepaal welke wijzigingen u wenst te maken en sla de instellingen op.  
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Tijdfilters Advanced 

 

 

Overzicht:  

➢ Kantooruren 

➢ Vakantieperiodes 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

Kantooruren 

 

Indien uw kantooruren complexer zijn dan “voormiddag van x uur tot y uur” en “namiddag 

van x uur tot y uur” kan u de Tijdfilters Advanced gebruiken.  

 

Bij kantooruren advanced kan u namelijk per minuut als het ware bepalen welke route moet 

gevolgd worden.  

 

Bijvoorbeeld:  

8u30 tot 11u30  Route Iedereen bereikbaar 

11u30 tot 12u30 Route secretariaat 

12u30 tot 16u00 Route Iedereen bereikbaar 

 

Buiten deze uren: Route Voicemailbox 

 

Hoe gaat u te werk?  

1. Maak een routeregel(s) aan die u wenst te gebruiken. 

Zoals hierboven routes “Iedereen bereikbaar”, “secretariaat” en “voicemailbox”.  

 

Ga naar PBX > Call Routering > Uitgebreid belplan 

 

(Zie handleiding pagina 28 om een uitgebreid belplan op te maken) 
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Opgelet ! U moet de routes die u aanmaakt beschikbaar maken voor deze module 

“kantooruren” 

 

 
 

Eens u alle routes hebt aangemaakt die je zult nodig hebben kunt u overgaan naar de 

volgende stap.  

 

2. Maak advanced kantooruren aan 

Ga naar Modules > Tijdfilters Advanced > Kantooruren > Toevoegen 
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➢ Basis 

 

Geef een logische naam op voor deze kantooruren.  

 

➢ Maandag – zondag 

Bereikbaarheid 

 

U heeft hier 3 keuzes:  

- Volgens kantooruren hieronder (de routes die u hier specifieert zullen gebruikt worden) 

- Altijd bereikbaar (de hoofdroute zal op deze dag te allen tijde worden uitgevoerd) 

- Nooit bereikbaar (de actie die u kiest “buiten de kantooruren”, zal te allen tijde worden 

uitgevoerd) 

 

Kantooruren 

 

Klik op “Toevoegen” om een regel toe te voegen. U kunt nu de uren “van – tot” bepalen en 

de te volgen route kiezen.  

 

U kunt zoveel regels toevoegen als nodig.  

 

Actie uit te voeren buiten deze kantooruren.  

 

U kunt een Voice Prompt (=boodschap) laten afspelen en dan ophangen. 

 
(opgelet! Soms is het mogelijk dat hier “voicemail” staat. Dit is de VoicePromt van de voicemail en heeft niets te 

maken met de voicemailbox! U moet dus een aangepaste VoicePrompt kiezen die u zelf heeft ingesproken of heeft 

laten maken.) 

 

Volg stappen in de routeregel: Hier kunt u een routeregel bepalen die aangeeft wat er moet 

gebeuren met een oproep eens die buiten de kantooruren valt. Bijvoorbeeld het gebruik van 

een voicemailbox zodat bellers een bericht kunnen nalaten.  

 

 

Indien de volgende dag(en) zeer gelijkend is aan de dag die u net heeft ingesteld kunt u 

klikken op “kopieer naar volgende dag”. Op deze manier hoeft u niet steeds alle instellingen 

opnieuw in te geven, maar kan u desgewenst kleine aanpassingen doen.  
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➢ Toepassing 

Bepaal op welke telefoonnummers deze kantooruren van toepassing zijn.  

 

Indien u deze kantooruren wenst te gebruiken in een routeregel kunt u dit hier ook instellen.  

(gebruik in belplan) 

 

Kantooruren gebruiken in een belplan 
 

Stel: U heeft 1 nummer waar u op bereikbaar bent voor uw klanten. U gebruikt een IVR om 

de klanten dan naar de juiste dienst te begeleiden, bijvoorbeeld naar de Support of naar 

Verkoop.  

Deze diensten hebben in uw bedrijf echter verschillende kantooruren. De Support dienst is 

veel langer bereikbaar dan de dienst Verkoop. U kunt dan geen algemene kantooruren 

gebruiken voor uw telefoonnummer, maar u moet twee verschillende kantooruren opmaken 

voor elke dienst één. Deze kunt u dan in een belplan gebruiken dat u gebruikt in uw IVR (het 

keuzemenu). 

 

(zie veelgestelde vragen en tutorials achteraan in handleiding) 

 

Vakantieperiodes 
 

Indien u meer dan 1 vakantieperiode wenst te specifiëren op de telefooncentrale gebruikt u 

best de “tijdfilters Advanced vakantieperiodes”.  
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➢ Basis 

Geef een logische naam op voor deze verzameling van vakantieperiodes. 

 

➢ Vakantieperiodes 

Klik op “toevoegen” om een vakantieperiode te bepalen. 

U kunt de begin- en einddatum opgeven, de te volgen route tijdens deze vakantie en indien 

u wenst kunt u eveneens het ‘start tijdstip’ en ‘eind tijdstip’ opgeven. Zo kunt u de vakantie 

laten starten op “vrijdag 1 juli vanaf 16u”.  

Wanneer u “auto delete” aanvinkt zal deze vakantieperiode zichzelf wissen van zodra deze 

afgelopen is. Op die manier zal deze zelfde vakantie volgend jaar zich niet herhalen. Handig 

wanneer de vakantieperiode het jaar erop op een andere datum start.  

 

➢ Toepassing 

U dient aan te geven op welke oproepnummers deze vakantieperiodes van toepassing zijn.  
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Prefix Configuration 

 

 

Overzicht:  

➢ Prefix dialing 

➢ Prefix Forwarding 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Prefix Dialing 
 

Aan de hand van een prefix kunt u uw online telefooncentrale ‘dwingen’ om uit te bellen met 

een specifiek oproepnummer. Dit oproepnummer verschijnt dan op de display van uw 

correspondent.  

 

Bij het instellen van de SIP-accounts kunt u instellen met welk oproepnummer men het 

meeste belt. Echter in sommige situaties kunt u ervoor kiezen om met een ander 

oproepnummer uit te bellen.  

 

Bijvoorbeeld met een 050-nummer naar klanten uit West-Vlaanderen en een 09-nummer naar 

klanten uit Oost-Vlaanderen.  

 

Via een prefix kunt u eenvoudig switchen tussen deze oproepnummers. U tikt namelijk eerst 

de prefix in voorgaand het oproepnummer naar waar u wenst te bellen.  

 

*prefix*telefoonnummer 

 

Hoe gaat u te werk? 

1. U stelt een Prefix in voor uw oproepnummers.  

Ga naar “modules – Prefix configuration – Prefix dialing – toevoegen”. 
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➢ Basis 

Prefix 

Kies een prefix, bestaande uit maximaal twee cijfers 

 

Oproepnummer 

Kies het oproepnummer dat aan deze prefix moet gekoppeld worden.  

 

Voeg indien nodig een tweede prefix toe voor een ander oproepnummer.  

 

In het “beheer” kunt u steeds het overzicht zien van de prefixen die u heeft aangemaakt.  

 

 Via het potloodje kunt u deze nog bewerken. 

 

 

 U kunt deze verwijderen door op het vuilbakje te klikken.  

 

 

2. U gebruikt de prefix op volgende manier:  

U tikt het volgende in: *prefix*telefoonnummer 

 

Bijvoorbeeld: *7*04xx xxx xxx 

 

Anoniem bellen 

U kunt ook aan de hand van een prefix “anoniem” bellen. Wanneer u een prefix aanmaakt 

kunt u bij “oproepnummer” namelijk kiezen voor ‘anoniem’.  

Dit betekent dat wanneer u deze prefix gebruikt zoals hierboven beschreven u voor deze 

oproep anoniem belt en uw oproepnummer dus niet verschijnt bij de beller.  
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Prefix Forwarding 

Via prefix forwarding kunt u ALLE inkomende oproepen van uw oproepnummer laten 

doorsturen naar een ander extern telefoonnummer, bijvoorbeeld uw gsm-nummer.  

 

Per oproepnummer waarvan u de inkomende oproepen wenst door te sturen, moet u een 

apart prefixnummer aanmaken.  

 

Hoe ga je te werk? 

1. Prefix aanmaken 

Ga naar “Modules – Prefix configuration – prefix forwarding – toevoegen”. 

 

 
 

➢ Basis 

Kies een prefix beginnende met cijfer 1 en bestaande uit 3 getallen. 

 

Koppel het juiste oproepnummer aan de prefix en klik op “opslaan” of “opslaan+sluiten”.  

 

 

In het beheer krijgt u een overzicht van alle aangemaakte prefixen.  

2. Prefix gebruiken 

Tik volgende combinatie in op uw IP-telefoontoestel: 

 

*prefix*telefoonnummer waarnaar u alles wenst door te sturen. 

 

Vb *123*0407111111 
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3. De forward ongedaan maken 

 

Tik #prefix# in op uw IP-telefoontoestel.  

 

Voorbeeld #123# en alle oproepen op uw oproepnummer zullen weer zoals normaal worden 

behandeld zoals in de telefooncentrale werd ingesteld.  

 

 

4. Ik wil alle oproepen op al mijn oproepnummers doorschakelen naar mijn gsm, 

moet ik dan voor elk een prefix apart maken? 

Nee, u kunt prefix “100” gebruiken.  

 

Vorm *100*gsm-nummer om forwarding te starten en gebruik #100# om forwarding te 

stoppen. 
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Least Cost Routing (LCR) 

 

 

Overzicht:  

➢ LCR 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 
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Call Parking  

 

 

Overzicht:  

➢ Call Parking 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Call Parking stelt u in staat om een oproep tijdelijk te “parkeren” op een extensie. De beller 

krijgt wachtmuziek te horen. U kunt dan (eventueel op een ander IP-telefoontoestel) het 

gesprek verder zetten door te bellen naar deze extensie.  

 

 

Hoe gaat u te werk?  

U kunt een range aan extensies reserveren voor Call Parking. Binnen deze range (bijvoorbeeld 

200 tot 210) kunt u dan gesprekken parkeren.  

 

1. Een range aanmaken 

Ga naar “modules – Call Parking – toevoegen” 

 

➢ Basis 

Geef een logische naam op voor deze range en geef de begin extensie en eind extensie op.  

Voorbeeld 200 tot 210, dan kunt u oproepen parkeren op extensie 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209 en 210.  
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➢ Geavanceerd 

U moet een time-out waarde opgeven. Dit is de tijdspanne waarop een gesprek kan 

geparkeerd worden.  

 

Eens de time-out is verstreken moet u tevens bepalen wat met de oproep gebeurt: terug naar 

de originele SIP-account of een bepaald belplan volgen.  
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Sla uw instellingen op. 

 

2. Een oproep parkeren 

Maak een doorschakeling (transfer) naar een extensie die u heeft gereserveerd voor call 

parking, maar met een extra 0 (nul) voor de extensie. 

 

Voorbeeld: u wil een oproep parkeren op extensie 202, dan maakt u een tranfser naar 0202 

 

 

3. Een oproep terugnemen 

U neemt de geparkeerde oproep terug door simpelweg de extensie te bellen. (in ons voorbeeld 

202) 

 

 

Suggestie 

U kan ook BLF-lampjes instellen om de Parking extensies op te monitoren. U ziet dan wanneer 

een gesprek is geparkeerd en via een druk op deze knop kunt u het gesprek terugnemen.  
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Interactive Voice Response (IVR) 

 

 

Overzicht:  

➢ Basic IVR 

➢ Advanced IVR 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Een IVR-systeem is een automatische telefoniesysteem die de beller een keuze (vb “druk 1 

voor Nederlands, press 2 for English”) laat maken of extra gegevens vraagt (vb “toets uw 

klantennummer in”). Op basis van wat de klant invoert wordt een bepaalde actie uitgevoerd. 

 

Een IVR bestaat steeds uit een Voice Prompt (boodschap) en een aantal keuzemenu’s.  

 

Op de telefooncentrale wordt een onderscheid gemaakt tussen “Basic IVR” en “advanced IVR”.  

 Wanneer u de klant een keuzemenu (1= …, 2= …, 3= …) wenst laten horen, kiest u 

voor Basic IVR 

 Voor alle andere mogelijkheden kiest u Advanced IVR 

 

Basic IVR 

 

Hoe gaat u te werk? 

1. Bedenk welke keuzes u uw klant wil laten maken en maak desgewenst een schema. 

Wilt u uw klant laten kiezen tussen enkele talen (Nederlands, Frans, Engels, …) waarin hij kan 

worden verder geholpen of tussen de verschillende diensten van uw bedrijf?  

 

Of misschien moet hij meerdere keuzes na elkaar maken? Eerst taalkeuze, daarna dienst.  

Maak een schema om het overzicht te bewaren 
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Voorbeeld: 

 

Keuze 1: 1 = Nederlands of 2 = Frans 

 

 

Gekozen 1: Nederlands   Gekozen 2: Frans  

 

 

 

Keuze Nederlandse dienst    Keuze Franse dienst 

1=helpdesk, 2= verkoop, 3= facturatie   1=helpdesk, 2=verkoop, 3=facturatie 

 

Gekozen: 1 (helpdesk)      Gekozen 1 (helpdesk) 

Gekozen: 2 (verkoop)      Gekozen: 2 (verkoop) 

Gekozen: 3 (facturatie)               Gekozen: 3 (facturatie)    

 

2. Aanmaken VoicePrompts 

 

In uw IVR heeft u een aantal boodschappen (= Voice Prompts) nodig. Hiermee verduidelijkt 

u aan uw klant welke keuzes hij heeft.  

 

Per keuze die u wil voorlegt aan uw klant heeft u een VoicePrompt nodig. 

 

In ons voorbeeld:  

1e voiceprompt: Keuze taal: “voor Nederlands druk 1, pour français press 2” 

 

2e Voiceprompt: keuze Nederlandse diensten: “voor helpdesk druk 1, voor verkoop druk 2, 

voor facturatie druk 3”  

 

3e voiceprompt: keuze Franstalige diensten: “pour support press 1, pour service des achats 

press 2, pour service de facturation press 3” 

 

 

Zie handleiding “Config – Geluidsbestanden” hoe u een VoicePrompt aanmaakt.  

3. Aanmaken Routes/belplannen 

Nadat de klant een finale keuze heeft gemaakt moet een bepaalde route worden uitgevoerd. 

In ons voorbeeld zijn er 6 verschillende eindroutes:  

1. Wat moet gebeuren indien Nederlandse Helpdesk wordt gekozen? 

2. Wat moet gebeuren indien Nederlandse verkoopdienst wordt gekozen? 

3. Wat moet gebeuren indien Nederlandse facturatiedienst wordt gekozen? 

4. Wat moet gebeuren indien Franse helpdesk wordt gekozen? 

5. Wat moet gebeuren indien Franse verkoopdienst wordt gekozen? 

6. Wat moet gebeuren indien Franse facturatiedienst wordt gekozen? 
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Opgelet! U moet het belplan beschikbaar maken voor de module IVR!  

 

 

4. Aanmaken IVR’s 

Eens de voorbereidingen zijn getroffen, kan je starten met het aanmaken van een IVR. In ons 

voorbeeld zitten 2 kleine IVRs (Nederlanse en Franse) in 1 overkoepelende (IVR Keuzetaal).  

In het schema werden deze met kleuren aangeduid.  

 

Om dit soort IVR te configureren werk je steeds van ACHTEREN naar VOREN.  

 

Dit betekent dat we eerst met de Nederlanse diensten (groen) beginnen en de Franse diensten 

(oranje) en daarna de IVR voor taalkeuze (geel) kunnen opmaken.  

 

Ga naar “Modules > IVR > Basic IVR – toevoegen” 
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➢ Basis 

Geef logische naam op voor deze eerste IVR. 

 

En kies de juiste voice prompt die u heeft aangemaakt voor dit keuzemenu.  

 

➢ Geavanceerd 

 

Geef een time-out op: dit is de tijd die bellers krijgen om een keuze te maken. Indien ze 

binnen deze tijd geen keuze maken wordt de “actie na time-out” ingeschakeld. 

 

Actie na time-out: bepaal wat er moet gebeuren indien de beller geen keuze maakt. 

Standaard is ingesteld dat de voice prompt dan herhaald wordt, maar het kan ook zijn dat u 

een andere route wenst te laten uitvoeren.  

 

➢ Keuzemenu 

Vink de keuzes aan die de beller kan maken. Het dropdown-menu voor de belplannen wordt 

dan beschikbaar.  

 

Kies de correcte route bij elke keuze en sla alle instellingen op.  
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Maak de volgende IVR aan (Franse diensten) 

 

U kan nog geen “hoger niveau” IVR aanmaken. Daarvoor dient u eerst de volgende stap uit 

te voeren!  

 

5. Maak een route aan met de IVR als stap 

Opdat u deze IVR(s) nu zou kunnen gebruiken moet u een belplan aanmaken waarin deze 

route wordt gebruikt.  

 

Ga naar “PBX > Call Routering > Uitgebreid belplan” 

 

U kan nu via het menu “pbx-module invoegen” een IVR invoegen als stap.  

 

Dit is steeds een LAATSTE stap.  

 

In ons voorbeeld moet u dus van elk IVR een aparte route maken! 

 

Let op! Ook deze route moet u beschikbaar maken voor “IVR”.  
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6. Overkoepelende IVR maken 

Nu kan je opnieuw een IVR aanmaken met twee keuzes (“Nederlands” en “Frans”). (kleur 

geel in ons schema) 

 

7. Een route aanmaken met deze IVR 

Net als met de vorige IVR’s moet u ook van deze overkoepelende IVR een route maken.  

 

8. Route actief maken 

Deze route kan u nu koppelen aan de oproepnummers waarbij de bellers het keuzemenu 

moeten horen.  

 

Indien u nu naar dit (deze) nummer(s) belt zal u het keuzemenu horen (tenzij er natuurlijk 

kantooruren of dergelijke actief zijn).  

 

 

 

 

Advanced IVR 

 

In alle gevallen waarin u uw klant een meercijferige code wil laten intikken dient u een 

“advanced IVR” aan te maken.  

 

U kunt een code laten intikken, bijvoorbeeld klantennummer, om meer informatie over de 

beller te verkrijgen (via module Tekst@display zichtbaar op scherm telefoontoestel) of u kunt 

een code laten intikken om meteen bij een bepaalde medewerker terecht te komen. Vb 500 

voor persoon X, 600 voor persoon y.  

 

Dit kan ook gebruikt worden wanneer u met conferentiekamers werkt. Een bepaalde code kan 

namelijk toegang geven tot een conferentiekamer (zie module Conferencing).  

 

U heeft dus volgende zaken nodig alvorens een Advanced IVR op te zetten:  

- Voiceprompts met boodschap dat ze code moeten intikken. 

- Routes die moeten uitgevoerd worden wanneer een bepaalde code werkt ingetikt. 

- Confentiekamer opgesteld indien u wenst conferentiekamers koppelen 

 

(zie opstellen van Basic IVR) 
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➢ Basis 

- Logische naam 

- Voiceprompt die u heeft aangemaakt 

➢ Geavanceerd: 

- Time-out en wat bij verstrijken van time-out 

➢ Keuzemenu:  

- Klik op “toevoegen” om een code te specifiëren. Koppel de juiste route eraan vast. 

Wanneer er onafhankelijk van wat de klant intikt eenzelfde route moet gebeuren, 

(bijvoorbeeld bij het intikken van een klantennummer) tikt u in de kolom DTMF-input: * in.  

 

Sla de instellingen op en maak een route waarin deze IVR wordt gebruikt en koppel 

deze route aan een telefoonnummer. Dan pas is de IVR klaar voor gebruik.  

(zie basic IVR) 
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Call Queues 

 

 

Overzicht:  

➢ Statische Call Queues 

➢ Dynamische Call Queues 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Een Call queue is een soort van wachtzaal waar bellers vergezeld worden van muziek terwijl 

zij wachten om doorverbonden te worden met een medewerker.  

Er bestaan twee soorten Call Queues: Static en Dynamic.  

Bij een Static (statische) call queue dient u alle leden/medewerkers (SIP-accounts) die 

oproepen uit de Call-Queue ontvangen op voorhand te selecteren door deze aan te vinken bij 

het aanmaken van de Call Queue.  

Het voordeel van deze manier van werken is dat u verschillende strategieën kan gebruiken 

om de oproepen te verdelen. (Zie verder bij Static Call Queue)  

Bij een Dynamic (dynamische) Call Queue zijn er aanvankelijk geen leden/medewerkers 

geselecteerd om oproepen te ontvangen. Deze worden toegevoegd en verwijderd aan de hand 

van een Advanced Function Indicator. Vandaar het dynamisch karakter van de Call Queue.  

Het grote voordeel van deze manier van werken is dat de leden die een oproep kunnen 

aannemen, gemakkelijk aangepast kan worden.  
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Statische Call Queue 

 

Hoe gaat u te werk? 

1. Enkele zaken die u moet ingesteld hebben vooraleer u kunt beginnen:  

✔ SIP-accounts die oproepen uit deze call queue kunnen beantwoorden dienen 

aangemaakt te zijn.  

✔ Indien u eigen wachtmuziek heeft, dient deze upgeloaded te zijn. 

✔ Wilt u een boodschap laten afspelen om de zoveel tijd, dan dient u deze boodschap bij 

“geluidsbestanden – voiceprompts” up te loaden of aan te maken. 

✔ U kan wachtenden de mogelijkheid bieden om de wachtrij “te verlaten” en een andere 

route te volgen (bijvoorbeeld inspreken op de voicemail). U moet dan een route 

aanmaken die bepaalt wat er moet gebeuren indien een beller kiest om de wachtrij te 

verlaten.  

2. De call queue instellen 

Ga naar “Modules > Call Queues > Statische Call Queues > toevoegen” 

 

➢ Basis 

Kies een logische naam en bepaal de wachtmuziek. Wij bieden de standaard wachtmuziek 

aan.  

 

➢ Geavanceerd 

Kies de taal: u heeft de keuze uit Nederlands, Frans of Engels 

 

Kies het maximum aantal bellers dat u wil toelaten  

(of laat open indien u dit niet wil beperken) 

 

Kies type ringtone bij connectie met een agent.  

Op het moment dat de eerste beller in lijn geconnecteerd wordt met een medewerker kunt u 

kiezen om de wachtmuziek verder te laten spelen of over te gaan op een ringtoon (op deze 

manier wordt het voor de beller auditief duidelijk dat hij geconnecteerd wordt).  

 

Stel een time-out in vooraleer het overgaat naar een andere medewerker. Bij 

bepaalde strategieën kan je medewerker na medewerker laten oproepen. Hier kan je dus 

bepalen hoe lang het telefoontoestel bij één en dezelfde medewerker rinkelt alvorens een 

andere medewerker te proberen. 
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Stel een time-out in die bepaalt hoe lang het duurt vooraleer de volgende beller 

geconnecteerd wordt met een Agent. Wanneer een oproep net werd afgerond, wens je 

misschien niet meteen opnieuw gebeld te worden. Hier kan je dus bepalen hoe lang er moet 

gewacht worden na het beëindigen van je laatste gesprek. 
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Wenst u de klanten te informeren over hun positie in de wachtrij, dan kan u dit hier 

instellen. Vink het vakje aan en geef aan om de hoeveel tijd. 

 

Wenst u periodiek een boodschap af te spelen? Stel dan hier uw boodschap in (vooraf 

door u aangemaakt) en bepaal de frequentie waarmee deze boodschap moet herhaald worden. 

 

U kunt uw klanten de mogelijkheid bieden om de wachtrij te verlaten. Bijvoorbeeld 

om omgeleid te worden naar een andere route of om bijvoorbeeld hun boodschap in te 

spreken op de voicemail. Bepaal met welke code u hen de wachtrij wilt kunnen laten verlaten 

en bepaal wat er dan met de beller moet gebeuren.  

 

Via de BLF extensie die gekoppeld wordt aan de call queue kunt u op uw VoIP-telefoontoestel 

monitoren of er wachtenden zijn in de call queue.  

➢ Queue Agents 

 

 

Bepaal de strategie:  

 

Ring alle agents samen (default strategie): 

Alle telefoontoestellen van de medewerkers hieronder bepaald rinkelen samen. 

 

Ring alle agents in een vooraf bepaalde volgorde: 

Bij het connecteren van de beller wordt steeds bij 1 gestart en op basis van de time-out die 

u hebt opgegeven wordt daarna de volgende in rij aangesproken. 

Wanneer u de SIP-accounts toevoegt, bepaalt u de volgorde. Door middel van de pijlen kunt 

u de volgorde van de SIP-accounts wijzigen.  

Ring alle agents rekening houdende met een prioriteit:  
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Dit betekent dat telefoontoestellen met een hogere prioriteit steeds zullen voorgenomen 

worden op mensen met een lagere prioriteit. Zolang de medewerker met de hoogste prioriteit 

in lijn “vrij” is zal zijn telefoontoestel blijven rinkelen. Een medewerker met de volgende 

prioriteit in lijn wordt pas aangesproken wanneer hoger de personen “bezet” zijn. 

 

 
 

Ring de agent die minst recent een oproep beantwoorde:  

Verdeel de werklast door te bepalen dat de medewerker die het minst recent een oproep 

beantwoorde, nu de oproep moet krijgen.  

 

Ring agents met minst beantwoorde oproepen:  

Verdeel de werklast en bepaal dat de medewerker die het minst aantal beantwoorde oproepen 

kreeg, de oproep nu krijgt.  

 

Ring Agents in willekeurige volgorde:  

Telefoontoestellen rinkelen volledig volgens willekeur. De time-out die u instelt, bepaalt 

hoeveel tijd één toestel rinkelt alvorens over te gaan naar een volgende medewerker.  

 

 

Voeg nu alle Agents toe die oproepen kunnen beantwoorden:  

Kan SIP-account zijn (VoIP-telefoontoestellen), maar dit kunnen ook externe nummers zijn. 

 

 

Sla uw instellingen op.  
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3. Gebruik de call queue die u heeft aangemaakt in een route.  

Maak een route aan waarvan één van de stappen is het aanspreken van de call queue. U kunt 

dan ook bepalen wat de maximum tijd is dat de call queue wordt gebruikt en daarna kan 

eventueel nog een andere stap gebeuren.  

 

Het is dus ook mogelijk om call queues na elkaar in een route te gebruiken.  

 

 

Dynamische Call Queue 

 

Een dynamische call queue is dynamisch omdat medewerkers flexibel kunnen worden 

toegevoegd of verwijderd uit de call queue. Dit gebeurt met een Advanced Function Indicator. 

 

 

Hoe gaat u te werk? 

1. Enkele zaken die u moet ingesteld hebben vooraleer u kunt beginnen:  

✔ SIP-accounts die oproepen uit deze call queue kunnen beantwoorden dienen 

aangemaakt te zijn.  

✔ Indien u eigen wachtmuziek heeft, dient deze up-geloaded te zijn. 

✔ Wilt u een boodschap laten afspelen om de zoveel tijd, dan dient u deze boodschap bij 

“geluidsbestanden – voiceprompts” up te loaden of aan te maken. 

✔ U kan wachtenden de mogelijkheid bieden om de wachtrij “te verlaten” en een andere 

route te volgen (bijvoorbeeld inspreken op de voicemail). U moet dan een route 

aanmaken die bepaalt wat er moet gebeuren indien een beller kiest om de wachtrij te 

verlaten.  

 

2. De call queue instellen 

Ga naar “Modules > Call Queues > Dynamische Call Queues > toevoegen” 

 

Voor de basis en geavanceerde instellingen: zie “statische call queues”.  

 

➢ Queue Agents 

Ook al zijn de Agents dynamisch, toch kunt u ook enkele Agents vast maken. 

 

U heeft minder strategieën: enkel prioriteit bepalen of alle agents samen rinkelen. 
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Sla de instellingen op 

1. Gebruik de call queue die u heeft aangemaakt in een route.  

Maak een route aan waarvan één van de stappen is het aanspreken van de call queue. U kunt 

dan ook bepalen wat de maximum tijd is dat de call queue wordt gebruikt en daarna kan 

eventueel nog een andere stap gebeuren.  

 

Het is dus ook mogelijk om call queues na elkaar in een route te gebruiken.  

2. Maak advanced Function Indicator aan om medewerkers toe te voegen/ te 

verwijderen. 
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Klik op Queue lid invoegen en bepaal in het dropdown menu wat je wenst: lid toevoegen / lid 

verwijderen / lid pauzeren / lid unpauzeren.  

 

Bepaal of dit lid een prioriteit heeft (medewerker hoogste prioriteit blijft gebeld worden tenzij 

deze bezet is). 

 

Bepaal op welke queue het van toepassing is.  

 

 

Bij status Rood maakt u de omgekeerde bewerking zodat rood en groen elkaar 

kunnen opheffen.  

 

 

U kunt zoveel function indicators aanmaken als u wenst. U kunt er dus voor kiezen om mensen 

samen toe te voegen/verwijderen ofwel maakt u function indicator aan per telefoontoestel. 

Wat u wenst. 
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Text@Display 

 

 

Overzicht:  

➢ T@D voor oproepnummers 

➢ T@D voor IVR 

 

Aantal 

 

 

Beheer 

 

 

 

Via Text@Display kunt u extra informatie meesturen naar een IP-telefoontoestel, zodat extra 

gegevens op het scherm verschijnen.  

 

Zo is het mogelijk om mee te sturen op welk oproepnummer een oproep binnenkwam (voor 

bedrijven die meerdere oproepnummers hebben). 

Het is ook mogelijk om de extra gegevens uit de IVR-module mee te sturen, zoals welke 

keuze men maakte of welke code men heeft gebruikt.  

 

Text@Display voor oproepnummers 

 

Ga naar “modules > Text@Display > T@D voor oproepnummers > beheer” 

 

 
 

Klik op het potloodjes om een T@D voor een oproepnummer in te stellen.  
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Geef het Label op dat moet verschijnen op uw toestel.  

 

Text@Display voor IVR 

 

Ga naar “modules > Text@Display > T@D voor IVR > beheer” 

 

Wanneer u reeds een IVR heeft aangemaakt krijgt u in het beheer van Text@Display uw IVR 

te zien.  

 

 
 

Tik op het potloodje en bepaal per keuze welke tekst er moet verschijnen op het display van 

uw telefoontoestel.  
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Follow Me 

 

 

Overzicht:  

➢ Follow-me accounts 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Wat is Follow Me? 
 

De PBx-module Follow Me hecht verschillende devices van 1 gebruiker, vb vast ip-toestel, 

gsm, softphone, voicemailbox, ...  

Hoe een persoon te bereiken is, kan ingesteld worden. Ofwel worden serieel alle devices (in 

een welbepaalde volgorde) overlopen in een poging deze persoon te bereiken. Ofwel kunt u 

volgens een XMPP-status of kalender-status laten bepalen welk device gecontacteerd wordt. 

Wanneer u bijvoorbeeld een vergadering hebt gepland, wenst u niet op uw gsm 

gecontacteeerd te worden, maar wenst u liever dat de oproepen op de voicemailbox terecht 

komen.  

Eens een follow-me account is aangemaakt, kan deze gebruikt worden in een routeregel.  

 

Indien u deze module niet terugvindt onder “modules” ga dan naar Account > upgrade > 

installeer PBX-module en zoek de module “follow me” en zet de switch op groen.  

 

 

  



Handleiding pbxonline.be  79 

Een Follow Me account aanmaken 
 

Ga naar “modules > Follow Me > toevoegen” 

 

 

➢ Basis 

Geef een logisch naam op voor deze follow me-account.  

Bepaal welke devices gekoppeld moeten worden aan deze account.  

Gebruikt deze persoon ook XMPP-buddy of de kalenderintegratie?  bepaal 

 

Selecteer de procedure die gevolgd wordt bij het aanspreken van deze Follow-me Account:  

➢ Follow me stappen: serieel volgen van de verschillende devices 

➢ XMPP status 

➢ Kalenderstatus 
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➢ Follow Me stappen 

Indien u gekozen heeft voor de procedure : Follow Me 

 

Bepaal de volgorde waarin de devices moeten gecontacteerd worden.  

Wanneer u kiest voor SIP-account invoegen, kijkt hij automatisch naar de gegevens die u 

op het tabblad “basis” hebt ingevuld.  Hier kunt u dus geen keuze meer maken van SIP-

account of gsm-nummers.  

➢ XMMP 

Indien u gekozen heeft voor procedure XMPP 

 

Bepaal per status welk device moet gecontacteerd worden. 
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➢ Kalender 

Indien u gekozen heeft voor procedure Kalender. 

 

Bepaal per status (vrij of bezet) welk device moet gecontacteerd worden.  

 

Follow Me account kan nu worden gebruikt in Call Routering.  
 

Wanneer u in een bepaalde route wenst door te verbinden met een bepaald persoon, kan u 

nu in plaats van de SIP-account van deze persoon in te voegen, de Follow Me account van 

deze persoon invoegen.  

 

Let er wel op dat mogelijks verdere stappen uit deze route niet meer uitgevoerd zullen 

worden! (Vb doordat de oproep op de voicemail van deze persoon terecht komt en de oproep  

als beantwoord wordt gezien.) 
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Call Conferencing  

 

 

Overzicht:  

➢ Interne conferentiekamers 

➢ Externe conferentiekamers 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Call Conferencing is het maken van conferentiegesprekken ofwel telefoongesprekken met 

meer dan twee bellers. De module Call Conferencing is uitbreidbaar vanaf de Professional PBX 

en inbegrepen in een Elite PBX formule.  

 

 

Er bestaan twee manieren om een converentiegesprek op te starten:  

 

o Bij de Intern conferentiekamers belt een admin in op het nummer van de 

conferentiekamer en nodigt anderen uit tot de conferentie  

o Bij de Externe conferentiekamer kan de conferentiekamer beschikbaar gesteld worden 

in een routeregel. Dit betekent dat men er vanaf extern rechtstreeks kan op inbellen 

via het oproepnummer (DID).  

Tip: Het kan ook zijn dat de conferentiekamer in een IVR voorkomt (bijvoorbeeld keuze 

9 om naar de conferentiekamer te gaan).  
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Interne Conferentiekamers 

3. Conferentiekamer aanmaken 

Ga naar “Modules > Call Conferencing > Interne conferentiekamers > toevoegen”. 

 

 
 

Geef een logsiche naam op.  

 

Bepaal de extensie van de conferentiekamer (10000 tot 10009). 

 

Bepaal een paswoord voor toegang tot conferentiekamer (5 cijfers).  

 

 

Sla uw instellingen op.  

 

4. Conferentiekamer gebruiken 

Om van deze conferentiekamer gebruik te maken, dient een medewerker (intern) te bellen 

naar de extensie zoals werd aangemaakt. Daarna kan deze persoon andere leden opbellen 

om hen te inviteren voor het conferentiegesprek. Andere leden kunnen dus NIET zelf inbellen 

op de extensie, maar ze moeten worden uitgenodigd.  
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Externe conferentiekamers 

 

5. Conferentiekamer aanmaken 

Ga naar “Modules > Call Conferencing > Externe conferentiekamers > toevoegen”. 

 

 
 

 
 

Aangezien er nu niemand is die de gespreksleden uitnodigt, is er een taalkeuze waarin de 

mensen worden onthaald. Daarnaast kan u ook een eigen voiceprompt instellen voor het 

vragen naar het paswoord. (Er is een standaard voiceprompt.) 
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6. Conferentiekamer gebruiken 

Er zijn nu verschillende mogelijkheden om deze conferentiekamer te gebruiken:  

➢ Enkel internen bellen in op de conferentiekamer (kan door naar de extensie te bellen) 

➢ Externe leden wensen ook in te bellen op de conferentiekamer: dan moet de 

conferentiekamer gekoppeld worden aan een oproepnummer (al dan niet via keuze in 

een IVR). Indien u over voldoende oproepnummers beschikt kan het mogelijk zijn om 

een oproepnummer integraal toe te kennen aan de conferentiekamer(s).  

Het is zelfs mogelijks om meerdere conferentiekamers in een IVR te plaatsen indien er vaak 

meerdere conferentiegesprekken aan de gang zijn. Het is dan van belang dat u een goede 

voiceprompt aanmaakt zodat de leden in de goede conferentiekamer terecht komen.  

 

 

Conferentiekamer toevoegen in route:  

Ga naar “PBX > Call Routering > uitgebreid belplan > toevoegen” 

 

 
 

Voeg de conferentiekamer in als stap in de route.  

Opgelet! Extra stappen na deze stap is niet mogelijk!  
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Call Recording 

 

 

Overzicht:  

➢ Opnames 

 

Aantal 

 

Beheer 

 

 

  configuraties  

 

 

 

U kunt oproepen opnemen via een bepaalde handeling op uw toestel. Maar u kunt ook 

instellen welke oproepen steeds moeten opgenomen worden:  

o Per oproepnummer 

o Per SIP-account 

o Per conferentiekamer 

Om gebruik te kunnen maken van Call Recording dient u met een aantal voorwaarden akkoord 

te gaan.  

1. U bent als klant verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de beller dat een 

gesprek kan worden opgenomen.  

2. U bent ervoor verantwoordelijk om opnames tijdig lokaal te bewaren vooraleer deze 

van de FTP-server worden verwijderd. Opnames worden maximum 20 dagen bewaard 

of totdat de limiet van 1 GB in de FTP-map is bereikt.  

3. Wij is op geen enkel moment verantwoordelijk voor de inhoud van de opgenomen 

gesprekken.  

Ga naar ‘Call Recording – beheer’ om akkoord te gaan met deze voorwaarden.  
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Ga naar “configuraties” om Call Recording in te stellen.  

 

 
 

➢ FTP-gegevens 

Hoe kan ik mijn opnames veilig downloaden?  

 

Gesprekken die opgenomen zijn via de PBX-module Call Recording kunnen via het FTP-

protocol (File Transfer Protocol) gedownload worden. Standaard gebeurt dit onveilig en wordt 

zowel de login-procedure als de te downloaden data niet versleuteld. De login-gegevens en 

het te downloaden bestand worden dus onbeveiligd via het internet vervoerd!  

 

We raden aan gebruik te maken van een FTP-programma die dit downloaden op een veilige 

manier kan laten verlopen, bvb FileZilla of CrossFTP Pro.  

 

Op niveau van de PBX is alles voorzien om dit downloaden op een veilige manier te laten 

gebeuren, mits u natuurlijk een FTP-client gebruikt die dit ook doet. 

 

Opgelet! Opnames worden maximum 20 dagen bewaard of totdat de limiet van 1 GB werd 

bereikt. U moet dus tijdig de opnames downloaden.  

 

Hier kunt u alle gegevens terugvinden die u nodig heeft om de opnames te downloaden.  

 

➢ Oproepnummers 

 

U kunt bepalen dat ALLE oproepen op een bepaald oproepnummer worden opgenomen.  
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Zet de switches op “groen” wanneer u ALLE oproepen op dit oproepnummer wenst op te 

nemen.  

➢ SIP-accounts 

U kunt bepalen dat ALLE oproepen van welbepaalde SIP-account(s) worden opgenomen.  

 

Zet de switches op “groen”.  

➢ Conferentiekamers 

U kunt bepalen dat ALLE oproepen in een welbepaalde conferentiekamer worden opgenomen.  

 

Beheer / opnames 

 

Via menu “opnames” kunt u alle opnames opgelijst zien met volgende gegevens:  

▪ Bron 

▪ Telefoonnummer 

▪ Starttijd 

▪ Stoptijd 

▪ Duur opname 

▪ Bestandsnaam (op FTP-server) 
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Call Intrusion 

 

 

Overzicht:  

➢ Call Intrusion 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Call Intrusion stelt u in staat om met een aan de gang zijnde gesprek van een medewerker 

mee te luisteren. Indien gewenst kunt u eveneens iets zeggen tegen de medewerker zonder 

dat de beller dit hoort.  

 

In de telefooncentrale dient u vooraf te bepalen welke SIP-account kan meeluisteren van 

welke SIP-accounts.  

 

Enkele termen:  

 

SPY SIP-account: De SIP-accounts die gerechtigd is om mee te luisteren met een gesprek 

van een medewerker.  

 

SPIED SIP-account: Dit zijn de SIP-accounts die door de SPY SIP-account kunnen 

meegevolgd worden.  

 

Er moet een Paswoord worden ingesteld dat de SPY SIP-account moet opgeven alvorens het 

meeluisteren van het gesprek kan beginnen.  

 

Fluister modus: De Spy SIP-account krijgt de mogelijkheid om iets te zeggen tegen de 

SPIED SIP-account zonder dat de beller het hoort. Ideaal voor trainingssituaties.  
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Call Intrusion Toevoegen 

Basis 

1. Selecteer de SIP-account die kan afluisteren.  

2. Selecteer de SIP-accounts die afgeluisterd kunnen worden 

3. Kies een paswoord (die de Spy sip-account telkens moet indrukken alvorens hij kan 

afluisteren) 

Geavanceerd 

Kies of u de fluistermodus wenst aan te zetten of niet.  
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Call Intrusion Starten 

Eens alles is ingesteld op pbxonline kunt u met volgende handeling een Call Instrusion 

Starten:  

 

*extensie*** 

 

Het is de extensie van de SIP-account die u moet intikken tussen de *’n. Dan krijgt u de 

melding dat u het paswoord moet intikken. 

 

Daarna start de call intrusion.  

 

 

 

Call intrusion Stoppen 

U haakt gewoon in.  
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Automated Call Direction (ACD) 

 

 

Overzicht:  

➢ ACD-filters 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Automatic Call Direction is het doorsturen van een inkomende oproep op basis van het 

telefoonnummer van de beller.  

U kunt dus voor een aantal telefoonnummers bepalen dat deze NIET de normale route volgen, 

maar een eigen specifieke route krijgen.  

 

Filters die mogelijk zijn:  

➢ Het CallerID moet EXACT matchen 

➢ Enkel het BEGIN moet matchen 

Daarna zijn er drie mogelijke opties (acties) 

➢ Volg een belplan 

Een telefoonnummer wordt herkend en gaat onmiddellijk naar een eigen route (vb een 

medewerker op de baan die assistentie nodig heeft, gaat onmiddellijk naar de 2e lijns 

support) 

➢ Gebruik module DISA: de beller krijgt een kiestoon 

Uw gsm-nummer wordt herkend met de bedoeling om in te bellen op de 

telefooncentrale en met uw gsm een interne oproep te maken of een externe uitgaande 

oproep met het nummer van uw bedrijf.  

➢ Gebruik module Callback: de beller zal worden teruggebeld met een kiestoon. U ben 

dan ingebeld op de telefooncentrale en kan een interne oproep plegen of een uitgaande 

oproep met het nummer van uw bedrijf.  
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ACD aanmaken voor het volgen van een welbepaald BELPLAN 

 

Wat heeft u nodig? 

7. Belplan 

U moet op voorhand bepalen wat het belplan is die zal moeten gevolgd worden.  

Let erop dat u bij ‘beschikbaarheid’ van het belplan de optie ACD aanvinkt.  

 

Per filter dient u een belplan aan te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld zorgen dat oproepen 

gefilterd worden op basis van provincie en verdeeld worden naar de juiste vestiging of juiste 

medewerkers.  

 

 

Starten met instellen ACD 

➢ Basis 

 

Geef een logische naam op voor deze ACD-filter en zet hem actief. (zet de switch op groen) 
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➢ Filters 

 

Bepaal de filters waaraan het CallerID moet voldoen en bepaal de actie 

De actie is namelijk een van de te volgen routes die u eerder heeft aangemaakt.  

 

Hieronder ziet u een voorbeeld voor het instellen van een ACD voor het filteren op provincie.  

 

 

➢ Toepassing 
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U moet nog kiezen hoe u de ACD-filter zal gebruiken:  

 

- In een belplan. U kunt deze filter invoegen als stap in een belplan. Dit betekent dat u 

eerst nog andere stappen kan laten doorlopen. Bijvoorbeeld voiceprompts die 

algemener zijn en voor iedereen gelden. 

- U kunt het toepassen op een oproepnummer: dan wordt deze filter op een hoger 

niveau uitgevoerd. U kan zelfs opgeven of de toepasselijke tijdfilters eerst nog worden 

uitgevoerd of niet.  

Indien u het in een belplan wenst te gebruiken, selecteert u best NIET het oproepnummer 

waarvoor dit belplan wordt gebruikt. Dit zou elkaar namelijk hinderen. De Filter in het belplan 

zou nooit bereiktworden omdat de filter op een eerder moment wordt toegepast.  

 

 

ACD aanmaken voor gebruik in DISA / Callback 

 

Wanneer u DISA of Callback wenst te gebruiken (zie hoofdstukken hieronder) moet 

u eerst in de respectievelijke module de instellingen aanmaken.  

 

Daarna keert u terug naar de module ACD en op het tabblad “filters” zult u bij acties de DISA 

of Callback logische naam zien verschijnen.  

Meestal kiest u voor “is exact” en geeft u uw gsmnummer op.  
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Voeg een telefoonnummer toe. Dit is het nummer waarnaar u zult bellen om in te loggen op 

de telefooncentrale.  

 

 
 

Nu weet uw telefooncentrale dat wanneer uw gsmnummer wordt herkent de DISA of Callback 

moet worden uitgevoerd.  
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Direct Inward System Access (DISA) 

 

 

Overzicht:  

➢ DISA 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Visuele voorstelling DISA 

 
 

Je belt met uw GSM naar het nummer van uw bedrijf en de telefooncentrale herkent uw 

gsmnummer (module ACD). De DISA treedt in werking en u krijgt een kiestoon te horen. U 

kunt nu bellen naar een extern nummer of intern nummer alsware u op het bedrijf aanwezig.  

 

Kosten:  

U betaalt de oproepkost van uw gsm naar een nationaal nummer (DID van uw 

telefooncentrale). Dit wordt bepaald door uw GSM-provider.  

+ De kost voor een oproep naar een extern (nationaal / internationaal) nummer vanaf uw 

telefooncentrale (bepaald door uw VoIP-provider). 
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DISA instellen 

8. Module DISA 

Ga naar Modules > DISA > Toevoegen 

 

 

Kies een logische naam. (U zult later deze naam terugvinden bij de instellingen in ACD.) 

 

Kies een paswoord. Wanneer u inbelt met uw gsm op de telefooncentrale zal naar dit 

paswoord worden gevraagd.  

 

Kies een SIP-account die gebruikt wordt om de uitgaande oproepen te plegen. 

 

 

Sla uw instellingen op. 
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9. Module ACD 

Nadat u deze instellingen voor DISA heeft ingesteld, moet u nu ook in de module ACD uw 

gsm-nummer instellen om deze te laten herkennen door de telefooncentrale.  

 

Ga naar modules > ACD > Toevoegen 

 

➢ Basis 

Geef logische naam op en zet actief.  

 

➢ Filters 

 
 

Uw kiest voor “is exact” en geeft uw gsm-nummer op.  

 

Als actie kiest u voor “disa:logische naam”.  

 

➢ Toepassing 

 
 

Voeg een telefoonnummer toe. Dit is het telefoonnummer waarnaar u zult bellen om in te 

bellen op uw telefooncentrale. Afhankelijk van wat u wenst kunt u opgeven of er rekening 

moet gehouden worden met tijdfilters.  
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Callback  

 

 

Overzicht:  

➢ Callback 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Visuele voorstelling Callback 

 
 

Je belt met uw GSM naar het nummer van uw bedrijf en de telefooncentrale herkent uw 

gsmnummer (module ACD).  

De callback treedt in werking en de verbinding wordt verbroken. Onmiddellijk wordt u 

teruggebeld door de telefooncentrale en krijgt u een kiestoon te horen. U kunt nu bellen naar 

een extern nummer of intern nummer alsware u op het bedrijf aanwezig.  
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Kosten:  

U betaalt de oproepkost van uw gsm naar een nationaal nummer (DID van uw 

telefooncentrale). Dit wordt bepaald door uw GSM-provider. (deze kost is minimaal aangezien 

de verbinding wordt verbroken van zodra de Callback wordt geïniteerd.  

 

+ De kost voor uw bedrijf voor een oproep vanaf uw telefooncentrale naar een extern (vb uw 

gsmnummer) (nationaal / internationaal) nummer (bepaald door uw VoIP-provider). 

+ De kost voor uw bedrijf voor een oproep vanaf uw telefooncentrale naar een extern 

(nationaal / internationaal) nummer (bepaald door uw VoIP-provider). 

 

Callback instellen 

10.Module Callback 

Ga naar Modules > Callback > Toevoegen 

 

 

Kies een logische naam. (U zult later deze naam terugvinden bij de instellingen in ACD.) 

 

Kies een paswoord. Wanneer u inbelt met uw gsm op de telefooncentrale zal naar dit 

paswoord worden gevraagd.  

 

Kies een SIP-account die gebruikt wordt om de uitgaande oproepen te plegen. 

 

 

Sla uw instellingen op. 
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11.Module ACD 

Nadat u deze instellingen voor Callback heeft ingesteld, moet u nu ook in de module ACD uw 

gsm-nummer instellen om deze te laten herkennen door de telefooncentrale.  

 

Ga naar modules > ACD > Toevoegen 

 

➢ Basis 

Geef logische naam op en zet actief.  

 

➢ Filters 

 
 

Uw kiest voor “is exact” en geeft uw gsm-nummer op.  

 

Als actie kiest u voor “callback:logische naam”.  

 

➢ Toepassing 

 
 

Voeg een telefoonnummer toe. Dit is het telefoonnummer waarnaar u zult bellen om in te 

bellen op uw telefooncentrale. Afhankelijk van wat u wenst kunt u opgeven of er rekening 

moet gehouden worden met tijdfilters. 
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Aanmelding en Authenticatie 

 

 

Overzicht:  

➢ Aanmelding en Authenticatie 

➢ Logfile 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

De module Aanmelding en Authenticatie kan op 3 mogelijke manieren worden gebruikt.  

 

1. Timetracking (log in).  

2. Authenticatie: enkel geauthenticeerde gebruikers (met correcte login en/of paswoord 

gaan verder in het belplan 

3. Gegevens registreren (Vb hotel-software): Het is een vaak voorkomende praktijk dat 

telefonisch een code wordt doorgegeven door het personeel wanneer een hotelkamer 

werd opgeruimd. (vb drank – minibar).  

 

Er worden namelijk logs aangemaakt waarmee u verder kan met volgende gegevens:  

(ook Webhook mogelijk om de gegevens meteen door te sturen naar uw platform) 

- Datum (tijd) 

- Logische naam module 

- Caller (DID of extensie) 

- Login (klantencode) 

- Paswoord 

- Extra 1 

- Extra 2 

 

Deze module voegt u als stap in route. Deze route kan zowel aan een extern nummer worden 

gehecht, als aan een extensie (intern bellen).  
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Authenticatie en aanmelden aanmaken 
 

1. Stap 1: Voiceprompts aanmaken 

 

Ga naar Config > Geluidsbestanden > Voiceprompts 

Hier ziet u een overzicht van de reeds bestaande voiceprompts op uw PBX.  

 

Bel met een VoIP-phone naar een extensie (5000 reeks, vb 5002) om een nieuwe prompt in 

te spreken (volg de instructies) of load een nieuwe prompt op (.wav).  

 

Per code die u wenst dat de beller intikt, moet u een voiceprompt aanmaken die duidelijk 

maakt welke code wordt verwacht.  

Vb “tik uw klantennummer in, gevolgd door het #” 

(indien u toevoegt : “gevolgd door het #” zal de input sneller worden uitgevoerd) 

2. Stap 2: aanmaken authenticatie  

Ga naar de module : Modules > aanmelden en authenticatie > toevoegen 

➢ Basis 

 

 

Geef een logische naam op en activeer de gegevens die u wenst te registreren in een log.  

(extra codes staan onder tabblad “geavanceerd”) 
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➢ geavanceerd 

 

Activeer of u extra codes wenst te registeren. 

➢ Voiceprompts  

 

Koppel de voiceprompts die u heeft aangemaakt in stap 1 met de correcte rubriek.  

➢ Gebruikers  

 

Klik op de knop “+ toevoegen” om gebruikers aan te maken.  

U geef een logische naam op, een login en een paswoord (indien van toepassing).  
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➢ Webhook 

 

Sla uw instellingen op en sluit het menu.  

3. Stap 3: Route maken met deze authenticatie 

Maak een route aan waarin deze module gebruikt wordt.  

De redenering gaat als volgt:  

Voeg de module toe als stap, vb na een voiceprompt (welkomstboodschap of dergelijke). 

Wanneer met correcte gegevens ingeeft: login – paswoord gaat men verder naar de 

volgende stap, zoniet wordt ingehaakt.  

 

In dit voorbeeld heb ik een prompt na de authenticatie toegevoegd om duidelijk te maken 

dat deze is geslaagd en de route verder wordt uitgevoerd.  
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Deze route kan zowel gehecht worden aan een oproepnummer van uw bedrijf of een 

extensie.  

Zorg dus ook dat de route beschikbaar wordt bij oproepnummer en/of extensies. (tabblad 

“beschikbaarheid”). 

 

 

4. Stap 4: Route toepassen op een DID of Extensie 

➢ Route toepassen op DID 

Indien de route moet toegepast worden op een DID kunt u bij de Call routering naar het 

tabblad “toepassing” gaan en het telefoonnummer aanvinken.  

De route wordt meteen van toepassing op dit nummer.  

 

Anders:  

Ga naar PBX > Telefoonnummers > Beheer  

Klik op het potloodje en kies de logische naam van de route bij “hoofdroute”.  

(Indien je de route niet kan vinden betekent dit dat je de route niet “beschikbaar” hebt 

gemaakt voor telefoonnummers) 

 



Handleiding pbxonline.be  109 

➢ Route toepassen op extensie 

Ga naar PBX > Telefoontoestellen > Extensies 

Klik op ‘toevoegen’ 

 

Vink de keuze ‘route’ aan en kies de juiste route. Sla de gegevens op.  

 

Logfiles  

In de logs kunt u volgende gegevens terugvinden:  

 

 

 
Standaard ziet u alle logs verzameld staan op datum en tijdstip. Indien u meerdere 

authenticaties heeft, worden deze door elkaar getoond.  

Met behulp van de filter (rechts) kunt u kiezen welke gegevens worden getoond.  
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Plugins 
Onder het menu plugins kunt u alle koppelingen vinden met externe software/partners.  

 

 

 

1. LDAP-telefoonboek 

2. Notify@mail 

3. Notify@sms 

4. Notify@twitter 

5. Teamleader CRM 

6. Sigura CRM 

7. Kalender integratie 

8. XMPP (jabber) 

9. Click2Dial 

10.Faxmedia Fax Service 

11.Skype Connect 

12.Ken je beller (openCNAM) 

13.Freshdesk 

14.Zendesk 

15.Phone provisioning 
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LDAP-telefoonboek 

 

 

Overzicht:  

➢ Telefoonboek 1 

 

Aantal 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

Configuratie 

 

 

Via de plugin LDAP kunt u centraal uw contactpersonen beheren. Elk telefoontoestel 

aangesloten op uw PBX, kan (indien dit toestel dit ondersteunt) toegang krijgen tot het 

centraal telefoonboek.  

 

Contactpersonen toevoegen aan uw telefoonboek 

Via de knop “toevoegen” kunt u 1 of meerdere contacten toevoegen.  

 

 
 

 

Kies of u uw contacten wenst te converteren naar E.164-formaat (+32.). 

Klik op de knop “toevoegen” om regels toe te voegen, zodat u meerdere contacten kunt 

toevoegen. 
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U kan ook een .CSV bestand uploaden.  

 

 
 

Een (interne) extensie toevoegen aan LDAP is ook mogelijk:  

 

➢ Tabblad Extensies 

 

Kies de SIP-accounts die u wenst toe te voegen. 
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De LDAP telefoonboek configureren in het telefoontoestel.  

Via de knop “configuratie”  vindt u alle gegevens die u nodig heeft om het LDAP 

telefoonboek in te stellen in u IP-phone.  

 

Zoek in uw telefoontoestel waar u de LDAP gegevens kunt instellen.  

 

 
 

Volg de korte handleiding rechts. Voor Yealink en Grandstream hebben wij de LDAP 

instellingen ook opgenomen in onze korte handleidingen die we voor de telefoontoestellen 

hebben opgesteld.  
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Notify@Mail 

 

 

Overzicht:  

➢ Notify@Mail 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

Ontvang via mail meldingen van gebeurtenissen op de telefooncentrale.  

 

U bepaalt wanneer de melding wordt verstuurd en welke boodschap wordt meegestuurd. 

(standaard info is bellerID en oproepnummer waarnaar gebeld) 

 

Kan gebruikt worden  

• in een routeregel als stap.  

• als stap in een Advanced Function Indicator.  

 

Voorbeelden van gebruik  

1. U wenst op de hoogte gehouden worden van een gemiste oproep 

(kan ook via MailAlerts (Config > Reports & Mail Alerts), maar dan is dit voor elk 

oproepnummer) 

Vb in een routeregel als (voor)laatste stap voor de oproep naar de voicemail gaat.  

2. U gebruikt een call queue voor support, maar als het hier te druk is gaat de oproep 

verder naar het secretariaat of een andere queue. U wenst een notify te krijgen 

wanneer een oproep niet door de support kon beantwoord worden (in routeregel als 

stap na support Queue)  

3. U gebruikt advanced function indicators om leden toe te voegen/verwijderen aan een 

bepaalde queue en wenst een notify te ontvangen telkens wanneer deze Function 

indicator wordt gebruikt.  

4. U gebruikt advanced function indicators om kantooruren/routeregels te wijzigen en 

wenst een notify telkens wanneer deze function indicator wordt gebruikt.  

5. ...  
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Een notify aanmaken 

 

Of u een notify wenst te gebruiken in een routeregel of bij een Advanced function indicator, 

in beide gevallen dient u EERST de notify aan te maken:  

 

Plugin > Notify@Mail > toevoegen 

 

 
 

U kunt zelf de tekst samenstellen bestaande uit 150 tekens.  

 

U kunt “onbeperkt” notifies aanmaken om op verschillende momenten te gebruiken.  

 

 

Notify gebruiken 

Nu dient u de notify als stap in routeregel toe te voegen of als onderdeel van een advanced 

function indicator te maken. Pas dan zult u op correcte wijze de notify ontvangen.  
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In uitgebreide routeregel:  

 
 

In advanced function indicator 

Indien gewenst kunt u voor de duidelijkheid 2 notifies aanmaken: voor stand groen, voor 

stand rood.  
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Notify@SMS (via SMS-Tools.be) 

 

 

Overzicht:  

➢ SMS-Tools.be (config) 

➢ Notify@SMS 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

Ontvang via SMS meldingen van gebeurtenissen op de telefooncentrale.  

 

U bepaalt wanneer de melding wordt verstuurd en welke boodschap wordt meegestuurd. 

(standaard info is bellerID en oproepnummer waarnaar gebeld) 

 

Kan gebruikt worden  

• in een routeregel als stap.  

• als stap in een Advanced Function Indicator.  

 

Voorbeelden van gebruik  

1. U wenst op de hoogte gehouden worden van een gemiste oproep 

2. U gebruikt een call queue voor support, maar als het hier te druk is gaat de oproep 

verder naar het secretariaat of een andere queue. U wenst een notify te krijgen 

wanneer een oproep niet door de support kon beantwoord worden (in routeregel als 

stap na support Queue)  

3. U gebruikt advanced function indicators om leden toe te voegen/verwijderen aan een 

bepaalde queue en wenst een notify te ontvangen telkens wanneer deze Function 

indicator wordt gebruikt.  

4. U gebruikt advanced function indicators om kantooruren/routeregels te wijzigen en 

wenst een notify telkens wanneer deze function indicator wordt gebruikt.  

5. ...  
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Een account bij SMS-Tools 

U dient een account te hebben bij onze partner SMS-Tools om meldingen via SMS te kunnen 

versturen.  

 

Stel uw username en paswoord die u heeft ontvangen van SMS-Tools in op pbxonline > 

plugins > Notify@SMS > SMS-Tools.be config.  

 

 
 

Een notify aanmaken 

Of u een notify wenst te gebruiken in een routeregel of bij een Advanced function indicator, 

in beide gevallen dient u EERST de notify aan te maken:  

 

Plugin > Notify@SMS > toevoegen 
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U kunt zelf de tekst samenstellen bestaande uit 125 tekens.  

 

U kunt “onbeperkt” notifies aanmaken om op verschillende momenten te gebruiken.  

 

 

Notify gebruiken 

Nu dient u de notify als stap in routeregel toe te voegen of als onderdeel van een advanced 

function indicator te maken. Pas dan zult u op correcte wijze de notify ontvangen.  

 

 

(zie gebruik Notify@Mail, gebruik is gelijkaardig) 
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Notify@Twitter 

 

 

Overzicht:  

➢ Notify@Twitter 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 

 

 

 

Net als via de notify@Mail en notify@sms is het mogelijk een notify (private tweet) te laten 

versturen naar je persoonlijke twitter account.  
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Kalender Integratie 

 

 

Overzicht:  

➢ Kalenders 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

 

Beheer 
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XMPP (Jabber) 

 

 

Overzicht:  

➢ XMPP Server 

➢ XMPP Buddies 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 
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Click-To-Dial 

 

 

Overzicht:  

 

➢ Click2Dial Plugin 

➢ Outlook Plugin 

 

configuratie 

 

 

 

 

Installatie Plugin  

 

U dient de Click-to-Dial-plugin te downloaden en te installeren op uw computer.  

 

A. Downloaden plugin  

 

Ga op pbxonline.be naar de Downloads (deze vindt u rechtsboven 

het scherm)  

 

 

 

Klik op het beheer icoon om naar de 

downloadbare bestanden te gaan.  

 

Download de “Click-to-dial” door op het 

icoontje rechts te klikken.  

 

 
 

Het bestand is een gecomprimeerde map.  

 

 

 

 

B. Plugin Installeren 
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Via het bestand “setup” opent u een installatie-wizard. Doorloop deze wizard en klik op “finish”.  

 

Er verschijnt een icoontje op het bureaublad.  

 
 

Instellen Settings  

A. Activeren van de plugin op pbxonline.be 

Upgrade je formule met de PBX-module: Click2Dial 

 

Ga naar uw account en klik op “installeer PBX-module”. Zoek de module Click2Dial en zet de 

switch op groen.  

 

U kunt de nieuwe plugin vinden bij “plugins > Click2Dial Plugin 

 

Klik op de knop “configuratie” bij Click2Dial Pluging 

 

De Click-To-Dial-plugin staat standaard NIET ACTIEF. U dient deze te activeren door op de 

switch (nu rood) te klikken.  

 

De knop wordt GROEN en u krijgt de melding dat de plugin succesvol geactiveerd is.  
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U krijgt nu uw Plugin ID en plugin Key (klik op het oogje om de key zichtbaar te maken).  

 

B. Instellen settings  

Dubbelklik op het icoon op uw bureaublad op open het scherm via het icoontje rechtsonderaan 

het scherm.  

 

 
 

Er opent een scherm waarin u een aantal instellingen moet opslaan.  

 

 

➢ Plugin ID:  Dit kunt u terugvinden op pbxonline > plugins > outlook  

Let op dat u geen spaties selecteert ! 

➢ Plugin Key:  Dit kunt u terugvinden op pbxonline > plugins > outlook (klik op het 

    oogje om de key zichtbaar te maken.) 
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   Let op dat u geen spaties selecteert ! 

 

➢ PBX login:  Dit is uw klantennummer bij PBXOnline 

➢ PBX paswoord:Dit is het paswoord waarmee u ook inlogt op pbxonline.be 

 

➢ SIP-account:  Eens bovenstaande gegevens correct werden ingevuld, kunt u door 

op de knop naast het veld te drukken een SIP-account kiezen waarmee 

deze medewerker de oproepen zal uitvoeren.  

➢ Hot key  Dit is de sneltoetscombinatie waarmee u de plugin kunt oproepen 

wanneer u een oproep wenst te initiëren.  

 

 
Druk op “ok” 
 
Sluit de schermen.  

 

 

Een oproep starten 

 

 

Via de sneltoetscombinatie opent u de plugin en kopieert een telefoonnummer in het scherm 

(of tikt handmatig een telefoonnummer in).  

 

 

 

Klik op het telefoontje naast het nummer en uw telefoontoestel zou moeten rinkelen.  

 

Neem de oproep aan en u krijgt de melding dat de call correct is geïnitieerd. Dit betekent dat 

het telefoontoestel van uw contactpersoon nu aan het rinkelen is.  

 

 

 

Foutmeldingen 

 

Indien iets niet lukt zoals verhoopt, kunt u de logs bekijken om meer informatie te verzamelen.  

 

Ga naar de settings en klik op “log viewer”.  

 

 

 

Mogelijke oorzaken van foutmeldingen:  
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A. De plugin is nog niet actief.  

 

 

De-installeren plugin 

U kunt de plugin de-installeren via uw Windowsmenu “programma’s en onderdelen”.  

 

Zoek “Click-To-Dial”, u herkent het ook aan het oranje call-icoon. Selecteer de plugin en klik 

op verwijder 
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Skype Connect 

 

 

Overzicht:  

➢ Skype Connect 
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Ken je beller (Open Cnam) 

 

 

Overzicht:  

➢ OpenCNAM 
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Freshdesk 

 

 

Overzicht:  

➢ Freshdesk 

 

 

 

 

 

 

 

Freshdesk account koppelen aan PBX-account 

➢ Basis 

Zet de Webhook actief 

 

Geef de connectie paramters / Login / paswoord op van uw account bij Freshdesk.  
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➢ Geavanceerd  

 

Bepaal wat er moet gebeuren bij het aanmaken van een ticket.  

 

1. Wanneer met het ticket worden aangemaakt 

2. Moet de opname (Call Recording) worden gehecht?  

3. Moet de ingesproken voicemail worden gehecht?  
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Zendesk 

 

 

Overzicht:  

➢ Zendesk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zendesk account koppelen aan PBX-account 

➢ Basis 

Zet de Webhook actief 

 

Geef de connectie paramters / Login / paswoord op van uw account bij Zendesk.  
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➢ Geavanceerd  

 

Bepaal wat er moet gebeuren bij het aanmaken van een ticket.  

 

4. Wanneer met het ticket worden aangemaakt 

5. Moet de opname (Call Recording) worden gehecht?  

6. Moet de ingesproken voicemail worden gehecht?  
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Phone Provisioning 

 

Overzicht:  

 

➢ Grandstream 

➢ Snom 

➢ Yealink  

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Phone Provisioning kan een IP-telefoontoestel automatisch zijn configuratie parameters 

ophalen van een centrale server. U kunt eenvoudig alle instellingen kiezen en achterliggend 

worden alle parameters vanzelf ingevuld. Zo kiest u bijvoorbeeld voor een SIP-account en 

automatisch wordt het correcte username en paswoord ingevuld. 

 

Bij wijzigingen van parameters kunt u dit centraal behandelen en de toestellen halen bij het 

heropstarten vanzelf deze nieuwe instellingen op.  

 

 

Op een toestel te kunnen provisioneren moeten 2 zaken in orde gebracht worden:  

1. Een configuratiebestand op pbxonline.be 

2. Instellen van de provisioningserver op het telefoontoestel 
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Grandstream 

 

Een configuratiebestand maken op pbxonline.be 

Per toestel dient u een bestand aan te maken.  

5. MAC-adres toestel  

Om het configuratiebestand te kunnen maken heeft u het MAC-adres nodig van uw VoIP-

toestel.  

 

Klik op het toestel op de oké knop > Status > Hardware 

 

6. Pbxonline configfile aanmaken 

Ga naar Config > phone provisioning > grandstream > toevoegen 

 

 
 

Geef een logische naam op. 

 

Kies het type grandstream dat u wenst te provisioneren. 

 

Geef het MAC-adres op van het toestel.  

 

 

Sla op 

 

7. Parameters aanmaken 

In beheer krijgt u nu het volgende te zien:  
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Toestel herstarten / rebooten  

 

Parameters zelf toevoegen  

 

voorgeprogrammeerde parameters instellen 

 

 

Klik op het potloodje met de voorgeprogrammeerde parameters.  

 

➢ Basis 

 

 

Kies een logische naam 

 

En selecteer de SIP-account die in dit toestel moet geconfigureerd worden.  
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➢ Geavanceerd 

 

Registratie methode:  

Mogelijkheden:  

DNS SRV:  er wordt 1 server opgegeven, namelijk de DNS SRV. Wanneer de hoofdserver 

niet bereikbaar mocht zijn, wordt de tweede automatisch aangesproken.  

UDP 1:  de mainserver wordt ingevuld. Bij uitvallen van de hoofdserver is er geen 

back-up voorzien. 

UDP 2:  zowel de main- als de back-upserver worden apart ingevuld in de daarvoor 

voorziene velden op het toestel. Wanneer de hoofdserver niet bereikbaar 

mocht zijn, zal het toestel een poging wagen op de tweede server.  

 

 DNS SRV of UDP 2 dragen dus de voorkeur! 

 

Voicemailbox:  

U krijgt de keuze uit de voicemailboxen die aangemaakt zijn. 

 

Telefoonboek:  

Selecteer het gecentraliseerd telefoonboek dat dit toestel moet kunnen raadplegen. 
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Secure SIP 

Kies of u de SIP-communicatie versleuteld wilt laten verlopen.  

UDP  is de standaard (niet versleuteld) 

TLS  is versleuteld 

RTP encrypte : off (niet versleuteld) / on (versleuteld) 

 

SIP-port parameter  

U kunt de standaard poort wijzigen. Dit kan een bescherming zijn tegen SPIT 

 

➢ BLF 

 

Kies welke lampjes welke functie krijgen (BLF / Speeddial / Function indicator ...)  
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➢ Distinctive Ringtone 

 

Kies welke distinctive ringtones u wenst in te stellen en welke ringtone u hieraan wenst te 

koppelen.  

➢ Firmware 

 

Indien u kiest voor “geen” wordt er geen nieuwe firmware gepushed naar het toestel. De 

huidige firmware van het toestel blijft dan behouden.  

(in sommige gevallen nuttig wanneer de huidige firmware goed werkt) 

➢ Provisioning url 

 

 

Dit is de URL die u moet instellen in uw telefoontoestel.  

 

Sla alle instellingen op 

 

 



Handleiding pbxonline.be  140 

Provisioningserver instellen op het toestel:  
 

Log in op het toestel 

 

En ga naar “maintenance > upgrade and provisioning” 

 

 

 

HTTP / HTTPS user name:  Vul hier uw klantennummer in van uw PBX account 

HTTP/ HTTPS paswoord:  Vul hier uw paswoord in van uw account 

Config Server Path:   Vul hier de provisioning URL in. 

 

 

 

Sla de instellingen op.  

En herstart het toestel (via toestel of via knop op pbxonline.be) 

 

 



Handleiding pbxonline.be  141 

SNOM 
 

 

Een configuratiebestand maken op pbxonline.be 

Per toestel dient u een bestand aan te maken.  

8. MAC-adres toestel  

Om het configuratiebestand te kunnen maken heeft u het MAC-adres nodig van uw VoIP-

toestel.  

 

Druk op de menu knop van uw toestel > informatie > systeem informatie  

9. Pbxonline configfile aanmaken 

Ga naar Config > phone provisioning > snom > toevoegen 

 

 

Geef een logische naam op. 

 

Kies het type snom dat u wenst te provisioneren. 

 

Geef het MAC-adres op van het toestel.  

 

 

Sla op 
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10.Parameters aanmaken 

In beheer krijgt u nu het volgende te zien:  

 

 

Toestel herstarten / rebooten  

 

Parameters zelf toevoegen  

 

voorgeprogrammeerde parameters instellen 

 

 

Klik op het potloodje met de voorgeprogrammeerde parameters.  

 

➢ Basis 

 

 

Kies een logische naam 

 

En selecteer de SIP-account die in dit toestel moet geconfigureerd worden.  
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➢ Geavanceerd 

 

Registratie methode:  

Mogelijkheden:  

DNS SRV:  er wordt 1 server opgegeven, namelijk de DNS SRV. Wanneer de hoofdserver 

niet bereikbaar mocht zijn, wordt de tweede automatisch aangesproken.  

UDP 1:  de mainserver wordt ingevuld. Bij uitvallen van de hoofdserver is er geen 

back-up voorzien. 

UDP 2:  zowel de main- als de back-upserver worden apart ingevuld in de daarvoor 

voorziene velden op het toestel. Wanneer de hoofdserver niet bereikbaar 

mocht zijn, zal het toestel een poging wagen op de tweede server.  

 

 DNS SRV of UDP 2 dragen dus de voorkeur! 

 

Voicemailbox:  

U krijgt de keuze uit de voicemailboxen die aangemaakt zijn. 

 

Telefoonboek:  

Selecteer het gecentraliseerd telefoonboek dat dit toestel moet kunnen raadplegen. 
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Secure SIP 

Kies of u de SIP-communicatie versleuteld wilt laten verlopen.  

UDP  is de standaard (niet versleuteld) 

TLS  is versleuteld 

RTP encrypte : off (niet versleuteld) / on (versleuteld) 

 

SIP-port parameter  

U kunt de standaard poort wijzigen. Dit kan een bescherming zijn tegen SPIT 

 

➢ BLF 

 

Kies welke lampjes welke functie krijgen (BLF / Speeddial / Function indicator ...)  
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➢ Distinctive Ringtone 

 

Kies welke distinctive ringtones u wenst in te stellen en welke ringtone u hieraan wenst te 

koppelen.  

➢ Firmware 

 

Indien u kiest voor “geen” wordt er geen nieuwe firmware gepushed naar het toestel. De 

huidige firmware van het toestel blijft dan behouden.  

(in sommige gevallen nuttig wanneer de huidige firmware goed werkt) 

➢ Provisioning url 

 

 

Dit is de URL die u moet instellen in uw telefoontoestel.  

 

Sla alle instellingen op 
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Provisioningserver instellen op het toestel:  
 

Log in op het toestel 

 

11.TLS activeren (Certificates) 

 

Ga naar Certificates in linker kolom 

Je moet de TLS activeren.  

12.Toestel herstart automatisch 

 

13.Provisioning gegevens invullen  

Ga naar Advanced in linker kolom en vul volgende tabbladen in:  

 

➢ QoS/Security 

Vul uw klantennummer en paswoord van uw PBX account in bij  

 

“HTTP Client” 
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Druk op apply 
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➢ Update  

Vul de provisioning URL in bij Setting URL 

 

En de update policy op ‘update automatically’.  

 

 

 

 

14.Toestel herstarten manueel 

 

15.Certificates bij unknown staat er een certificate >> add certificate 

Ga opnieuw naar Certificates en er zal nu een unknown certificate staan. Je moet deze 

toevoegen door op de add knop te drukken.  

 

16.Provisioning toepassen of herstarten 

Nu kan het toestel alle gegevens van de server halen.  
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YEALINK 
 

 

Een configuratiebestand maken op pbxonline.be 

Per toestel dient u een bestand aan te maken.  

17.MAC-adres toestel  

Om het configuratiebestand te kunnen maken heeft u het MAC-adres nodig van uw VoIP-

toestel.  

 

18.Pbxonline configfile aanmaken 

Ga naar Config > phone provisioning > yealink> toevoegen 

 

 

Geef een logische naam op 

 

Bepaal het type Yealink dat u wenst te configureren 

 

Geef het MAC-adres op van het toestel 

 

 

Sla op 
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19.Parameters aanmaken 

In beheer krijgt u nu het volgende te zien:  

 

Toestel herstarten / rebooten  

 

Parameters zelf toevoegen  

 

voorgeprogrammeerde parameters instellen 

 

 

Klik op het potloodje met de voorgeprogrammeerde parameters.  

➢ Basis 

 

Kies een logische naam 

 

En selecteer de SIP-account die in dit toestel moet geconfigureerd worden.  
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➢ Geavanceerd 

 

Registratie methode:  

Mogelijkheden:  

DNS SRV:  er wordt 1 server opgegeven, namelijk de DNS SRV. Wanneer de hoofdserver 

niet bereikbaar mocht zijn, wordt de tweede automatisch aangesproken.  

UDP 1:  de mainserver wordt ingevuld. Bij uitvallen van de hoofdserver is er geen 

back-up voorzien. 

UDP 2:  zowel de main- als de back-upserver worden apart ingevuld in de daarvoor 

voorziene velden op het toestel. Wanneer de hoofdserver niet bereikbaar 

mocht zijn, zal het toestel een poging wagen op de tweede server.  

 

 DNS SRV of UDP 2 dragen dus de voorkeur! 

 

Voicemailbox:  

U krijgt de keuze uit de voicemailboxen die aangemaakt zijn. 

 

Telefoonboek:  

Selecteer het gecentraliseerd telefoonboek dat dit toestel moet kunnen raadplegen. 
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Secure SIP 

Kies of u de SIP-communicatie versleuteld wilt laten verlopen.  

UDP  is de standaard (niet versleuteld) 

TLS  is versleuteld 

RTP encrypte : off (niet versleuteld) / on (versleuteld) 

 

SIP-port parameter  

U kunt de standaard poort wijzigen. Dit kan een bescherming zijn tegen SPIT 

 

➢ BLF 

 

Kies welke lampjes welke functie krijgen (BLF / Speeddial / Function indicator ...)  
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➢ Distinctive Ringtone 

 

Kies welke distinctive ringtones u wenst in te stellen en welke ringtone u hieraan wenst te 

koppelen.  

➢ Firmware 

 

Indien u kiest voor “geen” wordt er geen nieuwe firmware gepushed naar het toestel. De 

huidige firmware van het toestel blijft dan behouden.  

(in sommige gevallen nuttig wanneer de huidige firmware goed werkt) 

➢ Provisioning url 

 

 

Dit is de URL die u moet instellen in uw telefoontoestel.  

 

Sla alle instellingen op 
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Provisioningserver instellen op het toestel:  
 

20.Security – Trusted Certificates aanpassen 

 

Log in op het toestel en ga naar het tabblad “Security > Trusted Certificates”.  

 

“Disable” only accept trusted certificates. 
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21.provisioning URL 

 

Ga naar het tabblad “Phone > Auto provision” 

 

 

 

Provisioning Server:   Geef hier de URL op van de provisioningserver 

User naam:    Geef hier uw klantennummer op van uw PBX 

Password:    Geef hier uw paswoord in van uw PBX account 

 

“confirm” uw instellingen 

 

En herstart uw toestel.   
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Config 
 

 

 

1. Gedrag van de PBX 

2. Notatie CallerID 

3. SIP-trunks 

4. SIP-kanalen 

5. Geluidsbestanden 

6. Call Filters 

7. Distinctive Ringtone 

8. Landcodes 

9. Reports & Mail alerts 

10. Login Accounts 

11. Geplande taken 

12. Webhooks 

13. Gesprekken Statistieken 
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Gedrag van de PBX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van instellingen die u hier moet instellen:  

 

• Wenst u de controle voor back-uproute te laten gebeuren? (Zo ja, voor of na de 

tijdfilters) 

• Indien een groep telefoontoestellen wordt aangesproken, welke notify stuurt men 

mee wanneer 1 van deze toestellen de oproep aanneemt. (standaard krijgen de 

anderen een melding van “gemiste oproep”.) 

• Moet een oproep bij interne doorschakeling teruggestuurd worden naar de initiële 

werknemer indien de oproep niet wordt beantwoord? 

• Wanneer doorgeschakeld wordt naar uw gsm-nummer, wordt er gevraagd om op 1 

te drukken om de oproep aan te nemen. Wenst u deze controle, ja of nee?  

• Indien u doorschakelt naar een extern nummer: met welk DID moet dit gebeurend? 

• Indien u doorschakelt naar een extern nummer: welk nummer wenst u te zien 

verschijnen? Het nummer van de originele beller of van uw bedrijf?  
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Gedrag bij inkomende oproep 

Hier stelt u in hoe de PBX moet handelen bij een inkomende oproep.  

 

 
 

1. Dient de software te controleren of er minstens 1 SIP-account is geregistreerd? 

Het is mogelijk om een back-up plan in te stellen voor een situatie waarin uw 

telefoontoestellen niet geregistreerd zijn (vb internet-, stroomstoring).  

Hier beslist u of u deze controle van SIP-accounts al dan niet wenst te laten uitvoeren 

en aldus de mogelijkheid biedt aan het systeem om de back-up in werking te laten 

treden.  

 

2. Wanneer moet de controle uitgevoerd worden: voor of na het doorlopen van de 

tijdfilters? 

Hier kunt u het moment van controle bepalen. Indien u ‘voor’ de tijdfilters kiest, wordt 

ongeacht het moment (feestdag, vakantieperiode, kantooruren) steeds de back-

uproute uitgevoerd.  

 

3. Bij inkomende oproep naar een groep toestellen, notify andere toestellen bij antwoord?  

‘Nee’: Indien een oproep naar een groep telefoontoestellen wordt gestuurd en één van 

deze toestellen beantwoord de oproep, zien de anderen toch een ‘gemiste oproep’-

notify op hun display.  

‘Ja’: Met deze instelling kunt u de telefooncentrale extra gegevens laten meesturen 

dat de oproep “elsewhere/ergens anders” is behandeld. Indien uw telefoontoestel dit 

ondersteund zult u geen ‘gemiste oproep’-melding meer ontvangen op de andere 

toestellen.  
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Gedrag bij doorschakeling intern 

Hier stelt u in hoe de PBX moet handelen bij een doorschakeling naar intern nummer.  

 

 
 

1. Moet de oproep teruggestuurd worden naar het iniële telefoontoestel indien de oproep 

niet wordt beantwoord? 

Stel: u schakelt (unattended) door naar een collega/medewerker. Deze beantwoord 

echter de oproep niet. Hier bepaalt u of u de oproep in dit geval terug wenst te sturen 

naar het initiële toestel en na welke tijdsperiode dit moet gebeuren. Indien u dit niet 

wenst terug te sturen, is het aan de beller om op te hangen. 

2. Indien doorgeschakeld naar een groep, welke notify moet worden meegestuurd voor 

de overige toestellen? 

 

‘Nee’: Indien een oproep naar een groep telefoontoestellen wordt gestuurd en één van 

deze toestellen beantwoord de oproep, zien de anderen toch een ‘gemiste oproep’-

notify op hun display.  

‘Ja’: Met deze instelling kunt u de telefooncentrale extra gegevens laten meesturen 

dat de oproep “elsewhere/ergens anders” is behandeld. Indien uw telefoontoestel dit 

ondersteund zult u geen ‘gemiste oproep’-melding meer ontvangen op de andere 

toestellen.  
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Gedrag bij doorschakeling extern 

 
 

Wanneer oproepen worden doorgeschakeld naar een extern nummer wordt er standaard een 

controle uitgevoerd bij het beantwoorden van de oproep. Druk “1” om de oproep aan te nemen.  

Dit voorkomt dat er hoge kosten worden gegenereerd doordat men bijvoorbeeld op de 

voicemail terechtkwam en de oproep niet correct heeft afgesloten (soms tot 1 u 

gesprekskosten, dit is afhankelijk van hoe lang men op de voicemail kan terechtkomen).  

 

U kunt deze controle uitschakelen, indien u dit wenst en u kunt een onderscheid maken 

tussen een oproep in het back-up belplan of in een standaard belplan. (Respectievelijk 

vraagt 1 en 2) 

1. Controle uitvoeren bij doorschakelen naar extern nummer in back-up belplan? 

2. Controle uitvoeren bij doorschakelen naar extern nummer in standaard belplan? 

3. DID waarmee de uitgaande oproep wordt opgebouwd 

Indien u over meerdere oproepnummers beschikt kunt u hier bepalen met welk DID 

een oproep naar een extern nummer moet worden doorgeschakeld. Hetzelfde DID 

waarop de oproep binnenkwam of wenst u een specifiek oproepnummer hiervoor te 

gebruiken?  

4. Nummer van uw beller of eigen oproepnummer zien op uw display? 

Hier kunt u instellen welk nummer u wenst te zien verschijnen op het display van uw 

gsm. Wenst het oproepnummer van de beller zien verschijnen of het oproepnummer 

van uw bedrijf waarmee de uitgaande oproep wordt gepleegd?   
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Notatie CallerID 

 

Overzicht:  

➢ Notatie CallerID webinterface 

➢ Notatie CallerID oproepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notatie CallerID webinterface 

 
 

U kunt beslissen hoe oproepnummers worden weergegeven op de webinterface.  

 

E164 formaat: vb 3250xxxxxxx 

Belgisch formaat: 050xxxxxx 

Leading 0: vb 003250xxxxxx 
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Notatie CallerID oproepen 

U kunt ook instellen hoe oproepnummers bij inkomende oproepen verschijven op het display 

van uw IP-telefoontoestel en hoe uw nummer mee wordt uitgestuurd.  

 

Standaard daat dit op het E164 formaat.  

 

 
 

Uw SIP-provider is in deze ook een belangrijke factor. Sommige SIP-providers hebben een 

voorkeur voor een bepaalde notatie en kunnen oproepnummers weigeren met een andere 

notatie.  
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SIP-Trunks (voormalig SIP-Providers) 

 

 

Overzicht:  

➢ SIP-providers 

➢ Andere SIP-trunks 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

“Een SIP-provider is de partij die u een nieuw telefoonnummer kan aanleveren of een 

bestaand telefoonnummer kan overnemen.  

Inkomende gesprekken vloeien via deze SIP-provider naar uw Cloud PBX en uitgaande 

gesprekken vloeien vanuit uw Cloud PBX via deze SIP-provider naar het 

bestemmingsnummer.” 

 

Wanneer uw een nieuw telefoonnummer heeft aangevraagd bij uw SIP-provider of een 

bestaand telefoonnummer heeft laten overnemen door uw SIP-provider en u wenst dit 

telefoonnummer te gebruiken in de PBX-software om inkomende oproepen te kunnen 

ontvangen en uitgaande oproepen te kunnen maken.  

Dan dient u uw SIP-provider eerst toe te voegen aan uw Cloud PBX om daarna het 

telefoonnummer te kunnen toevoegen. 

 

Een SIP-provider toevoegen op de Cloud PBX 

Om uw Cloud PBX in verbinding te stellen met uw SIP-provider dient u een SIP-provider toe 

te voegen.  

 

Menu Config > SIP-providers >  

 

➢ Basis 

Deze velden dienen verplicht te worden ingevuld:  

 

Logische naam:  Vul hier de naam in van uw SIP-provider zodat u deze herkent in 

andere menu-onderdelen. 
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SIP-server:  Vul hier het IP-adres of DNS-adres van de SIP-server in (u 

ontvangt deze gegevens van uw SIP-provider) 

 

SIP-gebruikersnaam:  Vul hier uw SIP gebruikersnaam in (u ontvangt deze gegevens 

van uw SIP-provider) 

 

SIP-paswoord:  vul hier uw SIP-paswoord in (u ontvangt deze gegevens van uw 

SIP-provider) 

 

Druk op “opslaan + Sluiten”.  

 

U heeft nu uw SIP-provider toegevoegd op uw Cloud PBX.  
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Een telefoonnummer toevoegen op de Cloud PBX 
 

Via het menu ‘PBX’ > Telefoonnummer >  

 

 

 

Vul uw telefoonnummer in en selecteer uw SIP-provider waar het telefoonnummer actief is.  

 

 

Druk op “opslaan + sluiten” en uw telefoonnummer is nu toegevoegd aan uw Cloud PBX.  
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Andere SIP-trunks 

Analoge telefoonlijn connecteren 

 

Het is mogelijk om uw analoge telefoonlijn te connecteren op de PBXonline cloud software als 

SIP-trunk, zodat gesprekken via deze trunk kunnen verlopen. 

 

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oproepen naar noodnummers (vb 112) via uw analoge telefoonlijn 

gestuurd worden. 

 

Hiervoor heeft u een ATA met FXO-aansluiting nodig zoals bvb de Grandstream HT503 ATA. Via 

de FXO-poort van de ATA kan u uw analoge lijn aansluiten. 

De ATA zorgt voor de conversie tussen VoIP-signalen en analoge signalen. 
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1. Maak een SIP-trunk aan 

 

Ga naar Config > SIP-providers > andere SIP-trunks en voeg een nieuwe SIP-trunk toe. 

 

Logische naam: geef een willekeurige naam op voor deze SIP-trunk 

 

Samenstelling SIP username: bepaal of de SIP-username moet bestaan uit alfanumerieke of 

numerieke tekens 

 

Mail alert: geef een mailadres op waarop een notificatie wordt verstuurd wanneer deze SIP-

trunk niet geregistreerd is 

 

Nummer format: bepaal in welk formaat het telefoonnummer (dat gebeld wordt) wordt 

gevormd. "Belgisch formaat" is meestal het beste voor een analoge telefoonlijn. 

 

Failover: via welke alternatieve SIP-provider moet de oproep gestuurd worden indien de oproep 

mislukt via deze SIP-trunk (vb omdat de ATA niet geregistreerd is) 

 

 

 
 
2. Configureer de SIP-trunk account in de ATA 
 

Om de configuratie toe te passen in de ATA hebben we de SIP-trunk registratie gegevens 

nodig. 

 

Klik op het potloodje rechts om naar de details van onze SIP-trunk te gaan. 

Ga naar het tabblad 'Registratie'. 

 

Hier vindt je de gegevens : SIP username, SIP paswoord, MAIN registratieserver 
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Log in op de webinterface van je ATA. 

Ga naar het tabblad FXO PORT. 

 

Configureer volgende parameters voor de SIP-registratie van de SIP-trunk : 

 

Account Active : yes 

 

Primary SIP Server : vul de waarde van je "MAIN registratieserver" in 

 

SIP User ID : vul de waarde van je "SIP username" in 

 

Authenticate ID : vul de waarde van je "SIP username" in 

 

Authenticate Password : vul de waarde van je "SIP paswoord" in 

 

SIP Registration : yes 

 

 



Handleiding pbxonline.be  169 

 
 

 

 

Volgende extra configuratie parameters zijn noodzakelijk voor een goede werking : 

 

Country-based : BELGIUM 

 

Wait for Dial-Tone: No 

 

Stage Method: 1 

 

 



Handleiding pbxonline.be  170 

 
 

 

 
3. Controleer verbinding 
 

Als de SIP-registratie vanuit de ATA gelukt is, dan zie je dat de status 'geregistreerd' is. 
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4. Laat uitgaande oproepen verlopen via de SIP-trunk (dus via de ATA, dus via de 

analoge telefoonlijn) 

 

Om oproepen naar noodnummers (vb 112) steeds te laten verlopen via de SIP-trunk kan je dit 

configureren in de module "Least Cost Routing". Zie Modules > Least Cost Routing 

 

Activeer LCR op het tabblad 'Basis'. 

 

Selecteer de SIP-trunk 'HT503 ATA' voor de bestemming Nood telefoonnummers. 
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SIP-kanalen 

 

 

Overzicht:  

 

➢ SIP-kanalen 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

 

In dit menu kunt u bepalen hoe de SIP-kanalen die u ter beschikking heeft worden gebruikt.  

 

SIP-kanalen bepalen het aantal gelijktijdige gesprekken (inkomend en uitgaand) en indien er 

onvoldoende SIP-kanalen ter beschikking zijn kan het zijn dat een oproep niet correct toekomt.  

 

De standaard situatie is dat er een SIP-kanaal in gebruik wordt genomen van zodra daar om 

gevraagd wordt, voor eender welk oproepnummer in inkomend of uitgaand. (de verdeling is 

Willekeurig) 

 

 
 

 

 

Indien u meerdere oproepnummers heeft, kan het dus van belang zijn na te denken over hoe 

de SIP-kanalen verdeeld zijn.  

 

 

 

 

Wat is mogelijk:  
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• U kan een limiet stellen aan het aantal SIP-kanalen per oproepnummer (dit inkomend 

of uitgaand). Zo kan u bijvoorbeeld een limiet leggen op het aantal uitgaande 

gesprekken voor een bepaald oproepnummer, zodat er steeds voldoende kanalen over 

blijven om inkomende gesprekken te ontvangen.  

• U kan een aantal SIP-kanalen reserveren voor een bepaald oproepnummer. Deze 

zullen dan NIET gebruikt worden voor de andere oproepnummers, maar dit zorgt 

ervoor dat dit oproepnummer steeds bereikbaar blijft.  

 

SIP-kanalen beheren/toevoegen 
 

 

 

 

Kies eerst het oproepnummer waarvoor u SIP-kanalen wenst te reserveren en het aantal 

kanalen.  

 

Sla de instellingen op.  

 

Daarna kunt u deze bewerken en heeft u de keuze of deze kanalen willekeurig worden 

verdeeld over inkomende en uitgaande oproepen of dat u een limiet legt op een soort 

oproepen.  

 

 
 

Klik op het potloodje indien u nog een limiet wenst te bepalen op inkomend of uitgaande 

oproepen.  
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Kies voor ‘limiet’ 

 

Kies het soort gesprekken (inkomend of uitgaand) 

 

En bepaal hoeveel sip-kanalen er max mogen worden gebruikt 

 

 
 

In het beheer ziet u steeds hoe de SIP-kanalen worden verdeeld.  

 

 

Voor deze instellingen geldt het volgende:  

• 4 SIP-kanalen zijn gereserveerd voor het nummer 3221234567. (dit wil zeggen dat 

deze NOOIT door andere oproepnummers kunnen worden gebruikt) 

• Voor het nummer 3221234567 is er bovendien een limiet van maximaal 2 uitgaande 

oproepen.  

• De overige 2 sip-kanalen worden willekeurig gebruikt voor de andere oproepnummers.  

 

Wanneer u SIP-kanalen wenst toe te voegen of te verwijderen voor het nummer, moet u de 

toegekende SIP-kanalen verwijderen (vuilbakje) en opnieuw de SIP-kanalen toevoegen.  

 

 

  



Handleiding pbxonline.be  175 

  

Geluidsbestanden 

 

 Overzicht:  

➢ Voice Prompts 

➢ Music On Hold (wachtmuziek) 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

 

Voice Prompts 

 

Voice Prompts zijn boodschappen die u kan inspreken (of professioneel kan laten inspreken) 

om iets mee te delen aan uw bellers.  

 

Te gebruiken bij bijvoorbeeld voicemailbox, call Queues, IVR, wanneer u niet bereikbaar bent 

wegens feestdag/vakantieperiode, om kantooruren te melden wanneer mensen bellen buiten 

de kantooruren, enz.  

 

22.Een Voice Prompt aanmaken:  

 

Eerste manier: 

U belt met een IP-telefoontoestel naar een extensie tussen 5002 en 5999. U krijgt instructies 

te horen om zelf een boodschap in te spreken.  

 

(extensie 5001 is onze standaard boodschap voor een voicemailbox, u kunt deze desgewenst 

ook wijzigen door te bellen naar 5001) 

 

Wanneer u op deze manier een boodschap aanmaakt, bent u er zeker van dat deze in het 

correcte formaat staat.  

 

Onder beheer krijgt u het overzicht van de gemaakte Voice Prompts. Voor de duidelijkheid 

kunt u de logische naam wijzigen door op het potloodje (bewerken) te klikken.  
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Tweede manier:  

U kunt ook professionele boodschappen uploaden en gebruiken.  

 

Opgelet! 

 

Voice Prompts dienen in volgend formaat te worden upgeload om correct te 

werken: 

 

.WAV   MONO  8000 Hz  16 bit 

 

Klik op “toevoegen” en laadt uw bestand op.  

 

U kan meteen een logische naam voor de Voice Prompt opgeven.  
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Call Filters 
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Distinctive Ringtone 

 

Overzicht:  

➢ Distinctive Ringtone 

 

Aantal 

 

Toevoegen 

 

Beheer 

 

 

 

 

Bij een inkomende oproep wordt extra informatie meegestuurd zodat uw telefoontoestel het 

onderscheid kan maken tussen intern/extern/welk DID/SIP-account/Click2Dial.  

Op die manier kunt u een auditief onderscheid maken tussen de soorten inkomende oproepen.  

 

Het is mogelijk om een onderscheid te maken op basis van volgende gegevens:  

- Intern/Extern 

- Oproepnummers (DID) indien u over meerdere oproepnummers beschikt 

- SIP-accounts 

- Click2Dial (zo herkent u de oproep die via click-to-dial op uw toestel binnenkomt) 
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Distinctive Ringtone Toevoegen 

 

 
 

1. Selecteer type oproep. 

2. Afhankelijk van uw fabrikant kan er soms een andere URI dan de standaard gevraagd 

worden. (indien u niets invult, wordt de standaard van toepassing) 

Of indien u wenst te verwijzen naar een eigen ringtone ergens op het web. 

3. Kies een alert-info op (geen spaties of speciale tekens!) Het is deze alert-info die u 

ook op uw telefoontoestel dient in te stellen zodat hij het herkent.  

 

U kan in het beheer steeds de distinctive ringtone on/off zetten of opnieuw aanpassen.  
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Landcodes 
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Reports & Mail Alerts 
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Login Accounts 
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Webhooks 
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Logs  

 

  

Logfiles 
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Function Indicator Logfiles 
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API Logfiles 
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Webhook Logfiles 
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openCNAM Logfiles 
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Account  
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Enkele veel gestelde vragen en tutorials  

 

Hoe zorg ik dat een inkomende oproep toekomt op mijn telefoontoestellen? 

 

Ik wens een persoonlijke welkomstboodschap te laten horen bij inkomende oproepen.  

 

Hoe stel ik kantooruren in en wat als mijn kantooruren veranderen in een vakantieperiode?  

 

Ik wens vlot te kunnen switchen tussen routes, bijvoorbeeld wanneer ik op de baan ben.  

 

Ik wens te werken met een virtuele telefoniste, druk 1 voor …, druk 2 voor… 

 

Ik wens de keuze van het IVR menu te zien op het display van mijn telefoontoestel. 

 

Ik zou graag het klantennummer van de beller zien verschijnen op het display van mijn toestel.  

 

Ik wens dat bellers meteen wachtmuziek horen wanneer ze bellen, en dit tot wanneer een 

medewerker de oproep kan beantwoorden.  

 

Ik wens dat de workload evenveel verdeeld is over alle werknemers. Hoe kan ik ervoor zorgen 

dat elke werknemer voldoende oproepen beantwoord? 

 

Wanneer een medewerker in gesprek is, lijkt het alsof de oproep op een tweede lijn 

binnenkomt op het toestel in plaats van door te gaan naar een volgende stap (bijvoorbeeld 

andere medewerker).  

 

Hoe stel ik mijn kantooruren in als de twee diensten in mijn bedrijf niet dezelfde uren hebben?  

 

Hoe stel ik een voicemailbox in als deze moet verschillen voor kantooruren, vakantie, 

feestdagen? 

 

 

 

 


