
                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Gebruikershandleiding
Call Connect Web Portal



Dit overzicht bevat alle functies waarover uw Call Connect Web Portal beschikt en 
legt uit hoe u ze het makkelijkst kunt gebruiken. 

Dit overzicht gaat ervan uit dat u de toegang tot het Call Connect Web Portal 
geactiveerd hebt. 

Welkom!
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Zodra uw account geactiveerd is, hebt u toegang tot uw Call Connect Web Portal via:  
https://callconnect.proximus.be/login

Voer uw gebruikersnaam (Username -1) en uw wachtwoord (Password - 2) in (het wachtwoord dat u net hebt gecreëerd),  
en klik op 'Sign in'. (3)

Toegang tot uw ruimte

2

3

1
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Dit tabblad bevat de gegevens van uw gebruikersprofiel die uw beheerder heeft ingevoerd.

Voor elke wijziging van deze informatie dient u zich tot uw Call Connect-beheerder te richten.

Profiel



                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

Toegang

Profiel

Instellingen

Geavanceerde instellingen

Busy Lamp Field

Telefoonboeken

Oproeplogboek

Uurroosters

Info

Op het tabblad 'Instellingen' kunt u verscheidene diensten activeren (bv. oproepdoorschakeling of weergave oproepnummer). 
Op onderstaand scherm kunt u de oproepdoorschakeling van uw nummer op verschillende manieren instellen:

• Oproepdoorschakeling onvoorwaardelijk
 Schakelt automatisch al uw binnenkomende oproepen door naar een ander telefoonnummer.

• Oproepdoorschakeling bij bezet
 Schakelt automatisch uw oproepen naar een ander nummer door indien uw lijn bezet is.

• Oproepdoorschakeling bij geen antwoord
 Schakelt automatisch uw oproepen naar een ander nummer door indien de telefoon niet wordt opgenomen binnen  
een bepaalde tijdsspanne.

Instellingen
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Op onderstaand scherm kunt u de volgende instellingen 
configureren:

• Niet storen
 Schakelt oproepen automatisch door naar de voicemail indien 
deze geactiveerd is. Is de voicemail niet geactiveerd, dan krijgt 
de oproeper de bezettoon te horen.

• Beperking weergave oproepen
Voorkomt dat uw telefoonnummer wordt getoond wanneer u 
iemand belt.

• Voicemail
 Stelt u in staat om de voicemail van Proximus (PhoneMail) te 
activeren. U kunt de voicemail bellen op het nummer 1969.
 Opgelet: er wordt naar de voicemail doorgeschakeld na het aantal beltonen dat u 
hebt ingesteld voor de functie 'Oproepdoorschakeling in geval van geen antwoord' 
(standaardinstelling: 3 beltonen).

•  Weergave externe oproeper
 Stelt u in staat om het oproepnummer te laten verschijnen van 
een correspondent die u belt vanaf een telefoonlijn die geen 
deel uitmaakt van uw Call Connect-oplossing.

• Weergave interne oproeper
 Stelt u in staat om het oproepnummer te laten verschijnen 
van een correspondent die u belt vanaf een telefoonlijn die tot 
dezelfde groep als uw Call Connect-oplossing behoort.

•  Beperking weergave oproepen 
 Stelt u in staat om niet het telefoonnummer te laten 
verschijnen van de persoon die uw oproep effectief ontvangt 
(bv.: weergave van het nummer waarnaar uw correspondent 
zijn oproep heeft doorgeschakeld), maar wel het nummer dat u 
zelf hebt gevormd.

• Oproep in wacht
 Geeft aan dat er een tweede oproep binnenkomt terwijl u aan 
het bellen bent.
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Op het tabblad 'Geavanceerde instellingen' kunt u eenvoudige 
regels vastleggen voor uw Call Connect-oplossing. Zo kunt u 
bijvoorbeeld verscheidene telefoontoestellen tegelijk of na elkaar 
laten rinkelen, een oproep doorschakelen tijdens het weekend, … 

Geavanceerde instellingen

In bovenstaand voorbeeld worden oproepen van het 
nummer 021234589 tijdens de tijdsperiode 'Weekend' die u 
voorafgaandelijk op het tabblad 'Uurroosters' hebt gedefinieerd,  
ontvangen op het nummer 021234567. Buiten deze tijdsperiode 
(bv. tijdens de week) ontvangt u de oproepen van dit nummer op 
uw eigen telefoonnummer. 

In bovenstaand voorbeeld zal uw eigen telefoontoestel rinkelen 
wanneer het nummer 021231234 u tijdens de tijdsperiode 
'Openingstijden winkel' opbelt, maar ook toestel Nummer 1 
gaat drie keer over. Is tegen die tijd nog niet opgenomen, dan gaat 
toestel Nummer 2 eveneens drie keer over, enz.

Opmerking: Bovenstaande opties kunnen verschillen naargelang van het type Call Connect-
licentie waarover u beschikt.
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Op het tabblad 'Busy Lamp Field' kunt u het LED-verklikkerlichtje van uw telefoon activeren. Dit gaat branden 
wanneer één van de geselecteerde gebruikers een oproep ontvangt. Verscheidene medewerkers kunnen 
tegelijkertijd worden geselecteerd.

Deze functie is slechts beschikbaar op telefoons van het type T42 en T48.

Nadat u deze dienst voor het eerst hebt geactiveerd, moet u uw telefoon opnieuw opstarten.

Busy Lamp Field

Opmerking: wanneer een gebruiker uit bovenstaande lijst wordt geselecteerd, verschijnt op uw telefoontoestel een snelkiesnummer.
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Via dit tabblad kunt u uw eigen telefoonboek aanmaken en uw contactpersonen opbellen, evenals de 
contactpersonen die door uw Call Connect-beheerder werden gedefinieerd.

Klik op de knop 'Oproep' en er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht met uw correspondent.

Telefoonboeken
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Op het tabblad 'Oproeplogboek' verschijnt de historiek van uw inkomende, uitgaande en gemiste oproepen.

Oproeplogboek
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Het tabblad 'Uurroosters' biedt u de mogelijkheid 
om verschillende tijdsperiodes te creëren die aan 
welbepaalde diensten worden gekoppeld (bv.: selectieve 
oproepdoorschakeling).

U kunt uw eigen uurroosters aanmaken (aangeduid met 'user') 
en ook gebruikmaken van de gemeenschappelijke uurroosters 
(aangeduid met 'Group') die door uw Call Connect-beheerder 
worden ingesteld. 

Klik op 'Configureer' om uw eigen uurroosters aan te maken en/
of te wijzigen.

Indien u het vakje 'Koppelen aan tegengesteld uurrooster' 
aanvinkt, creëert het systeem voor u automatisch een 
uurrooster dat complementair is met het uurrooster dat u zelf 
net hebt aangemaakt. Dit complementaire uurrooster wordt 
voorafgegaan door het prefix 'niet-'.

Voorbeeld: U creëert een uurrooster met de openingstijden 
van uw winkel (9-18u, op alle week- en zaterdagen). Dit 
uurrooster geeft u de naam 'openingstijden winkel'. Vinkt u 
dan het vakje 'Koppelen aan tegengesteld uurrooster' aan, 
dan creëert het systeem automatisch een nieuw uurrooster 
'niet-openingstijden winkel' dat de periodes van 18 tot 9u op 
weekdagen bestrijkt, plus van zaterdag 18u tot maandag 9u.

Uurroosters
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Raadpleeg de online support-pagina's van onze website op www.proximus.be/onlinesupport 
Meer informatie over Call Connect vindt u op www.proximus.be/callconnect

Hulp nodig?

Op het tabblad 'Info' vindt u de gebruikershandleidingen voor Call Connect die u kunt downloaden.

Info

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel - 04/2016
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