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Gebruikersinterface
(Profielfoto, activiteit, naam, caller ID, doorschakelinformatie en notities)

Eventuele notificaties
(Bijvoorbeeld gemiste oproepen)

Zoekveld
(Zoeken naar externe en interne contacten)

Tabbladen
(Actieve gesprekken, oproeplogboek, voicemail en Mi-Team)

Contactpersoon informatie

Volumeregelaar

Dempen van de microfoon

Audio uitvoer keuze
(Speaker of headset mode)

Keuze uit persoonlijke apparaten
(Om controle over uit te voeren (CTI))



Naam / nummer van de beller

Status van het gesprek
(Inkomend, wacht of geparkeerd)

Duur opname
(Optioneel)
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Doorverbinden

Keypad

Oproep toevoegen

Oproep parkeren

Oproep in wacht plaatsen

Oproep aannemen

Oproep verbreken

Opname pauzeren
(Optioneel)

Oproep verplaatsen

Oproepsignaal dempen

Informatie en toetsen
Tijdens een oproep
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Oproep
Beantwoorden

Klik op de groene hoorn om de oproep te beantwoorden.
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Verschillende tabbladen
Van de softphone

Actieve oproepen

Contactpersonen

Persoonlijk oproep logboek

Voicemail
(Optioneel)

Mi-Team, chat en collaboratie tool
(Optioneel)

Wachtrij en groep statistieken
(Supervisor)

ACD en Attendant agent statistieken
(Supervisor)

Groeplogboek, gesprek logboek 

van ACD en Attendant groepen.
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Oproep overnemen
Van een collega

Open het oproepen tabblad.

Klik achter de oproep op de 
knop met de hoorn en pijl.

De oproep is nu aangenomen.

Stap 1

Stap 2
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Klik in het actieve gesprek venster op de wachtstand toets.

Zoek op de naam van een contactpersoon of typ een telefoonnummer in 
het zoekveld en druk op het hoorn icoon om de oproep te starten.

Stap 1

Stap 2

Oproep doorverbinden
Aangekondigd

Volgende stap



Sleep de actieve oproep met de linkermuisknop ingedrukt boven de eerder in 
de wacht geplaatste oproep en laat los. De oproep is nu doorverbonden.

Stap 3
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Oproep doorverbinden
Blind

Verbreek de huidige oproep met de contact persoon door 
op de rode hoorn te klikken

Neem de oproep welke in de wacht staat terug door op 
de afspelen toets te klikken.

Terugnemen:  De oproep terugnemen tijdens een doorverbind actie.

Stap 1

Stap 2

Tijdens de actieve oproep klik op de doorverbind toets.

Zoek de contactpersoon in het zoekveld of vul een nummer in.

Sleep het actieve gesprek direct met de linkermuisknop op 
de contactpersoon of het nummer en laat los. 

Het gesprek is nu blind doorverbonden.

Stap 1

Stap 3

Stap 2



Doorverbinden
Alternatief
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Klik bij het actieve gesprek op de activeer doorverbinden toets

Zoek op de naam van een contactpersoon of typ een 
telefoonnummer in het zoek veld. 
U heeft nu twee mogelijkheden:

Stap 2

Stap 1

Klik bij de contactpersoon op
De oproep wordt nu blind doorbonden.

Blind doorverbinden

Aangekondigd doorverbinden
Klik bij de contactpersoon op het bel icoon. 
Pleeg ruggespraak en indien gewenst verbind 
de oproep door met de        doorverbind toets. 



Deelnemers toevoegen
Aan oproep
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Klik tijdens een actief gesprek op de + om een oproep te kunnen toevoegen

Voeg de oproep toe aan de vergadering door op de + te drukken

Zoek op de naam van een contactpersoon of typ een telefoonnummer in 
het zoekveld en bel de contactpersoon

Stap 1

Stap 3

Activeer de vergadering door op de play knop te drukkenStap 4

Herhaal deze stappen om nog een oproep toe te voegen aan de vergadering

Stap 2

Klik op uw huidige activiteit. Er opent een drop down menu 
met verschillende activiteiten welke u kunt selecteren. 

Activiteit aanpassen



In- en uitloggen 
Van ACD/Attendant groep

Zorg ervoor dat de optie 
“Informatie over de wachtrij weergeven in de standaardweergave” 
eenmalig geactiveerd is in het menu: 
Extra > Opties > Geavanceerd.  
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Door op de naam van de ACD/Attendant groep te klikken, kunt u 
zich in- en uitloggen voor de betre�ende groep 
(U kunt in meerdere groepen tegelijk ingelogd zijn).
Door met uw cursor op de groep te gaan staan, kunt u de 
huidige status van de groep zien. 


