
 

1 
 

 Sensitivity: Confidential  

 

Voice Assist Human - Activeringsgids 

 

1. Activeren zonder gebruik van de app voor mobiel 

• Vraag de gebruiker om zijn telefoon bij de hand te nemen. 

• Laat hem in het belscherm (voor gsm) het volgende nummer invullen: 

**004*+32 2 320 12 00# 

• Bel het volledige nummer inclusief **004* 

• De doorschakeling staat actief (Indien bezet, indien geen antwoord, indien geen netwerk). 

 

2. Activeren zonder gebruik van de app voor vaste lijnen 

 

• Gaat het over 1 toestel of gaat het over een PABX ? 

• Een apparaat, volg de volgende twee instructies: 

a- Oproepen doorschakelen als uw lijn bezet is, typ *67*+32 2 320 12 00# op uw 

telefoontoestel.  

b- Oproepen doorschakelen als u niet opneemt (na 20 seconden), typ *61*+32 

2 320 12 00# op uw telefoontoestel. 

 

• PABX 

Het nummer +32 2 320 12 00 zal moeten geconfigureerd worden in de PABX centrale 

bij doorschakelingen bij on busy & no reply. 

• Kunt u het niet zelf configureren in de centrale ? 

Contacteer de beheerder van de centrale om het nummer +32 2 320 12 00 te 

configureren in de PABX centrale bij doorschakelingen bij on busy & no reply. 

 

3. Activeren met gebruik van de app voor mobiel 

 

• Download de Voice Assist app in de Google play store of in de Apple store. 

• Volg de activatie stappen ; 

 

• Stap 1 : Open de app 

 

• Stap 2 : Accepteer de boodschap "Intelligent Voice Messaging 

moet toegang hebben tot de volgende elementen." (anders kan 

de assistent geen oproepen ontvangen) 

 

 

• Stap 3 : Vul de gevraagde gegevens aan (Naam, voornaam, e-

mailadres & bedrijf). 
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• Stap 4 : Geef je gsm nummer in het juiste formaat (zoals 

hieronder afgebeeld) en druk op laten we beginnen. 

 

 

 

 

 

 

• Stap 5: Er zal een beveiligingscode worden gestuurd, deze mag 

ingegeven worden in het daarvoor voorziene veld. De beveiligingscode 

bestaat uit 6 cijfers (random generated) & zal via sms naar het nummer 

worden gestuurd dat voorheen is ingevoerd. Tik daarna op Bevestig Code. 

 

 

• Stap 6 ; Deze stap wordt de doorschakeling gedaan naar het nummer +32 2 320 12 

00. Dit nummer zorgt ervoor dat de oproepen bij de assistenten terechtkomen. Er is 

een verschil tussen Android & iPhone ; 

▪ Android ; 

• Klik op de knop configureren. De volgende 

melding zal verschijnen als de doorschakeling 

is voltooid: oproep doorschakelen. De 

registratie is voltooid. Tik dan op OK. 

 

 

 

 

 

▪ IOS (Apple) 

• Klik op de knop configureren. 

• Je wordt naar de volgende pagina verwezen. 
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• Volg de instructies zoals afgebeeld. Ga naar de telefoon & plak bij 

toetsen het nummer dat er net werd gekopieerd. Daarna dit 

nummer bellen. 

 

 

 

 

• Eens geplakt zou dit moeten verschijnen & mag 

er op het groene telefoontje gedrukt worden. 

 

 

 

• Stap 7 ; De boodschap “Voice Assist het volgende toestaan ; toegang krijgen tot je 

contacten?” wordt onmiddellijk getoond. Dit is een keuze die de gebruiker kan 

maken of hij zijn contacten met de app wil delen of niet. Zoja, moet hij tikken op 

toestaan. 

 

4. Activeren met de app met een vaste lijn. 

• Download de app in de Google Play store of in de Apple store. 

• Open de app en volg de stappen ; 

 

Belangrijk ; 

• De doorschakeling voor de vaste lijn moet nog steeds gebeuren door Punt 2 te gebruiken 

(Activeren zonder app op een vaste lijn ) 

• De 6-cijferige security token kan niet via sms verzonden worden naar een vaste lijn. Hiervoor 

gebruiken we het volgende proces ; 

 

i. De gebruiker moet nu een 6-cijferige code invullen in de App van 

iReachm. 

ii. De gebruiker download de app “Authy” via de Google play store of via de 

App store. 

iii. De gebruiker geeft in de “Authy” app zijn landcode in (+32 voor België, 

+31 voor Nederland) & zijn telefoonnummer. 

iv. Er zal automatisch een 6 -cijferige code verschijnen op het scherm 

v. Vul deze 6 cijfers in de iReachm app in en klik op verdergaan. 
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De andere stappen blijven exact hetzelfde als het mobiel proces hierboven vermeldt (met 

screenshots). 


