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Installatie en  

Configuratie 

O m de mobiele app te downloaden en te configureren, volgt u onder-

staande stappen: 

1. U stuurt een mailtje naar support@com-one.be of belt naar 

092/74.02.00 (optie 3) om een uitnodigings-sms te ontvangen. 

 Indien u administrator bent, logt u via login.com-one.be in op uw cen-

trale (Indien u de softphone gebruikt, kan u eenvoudigweg op het 

‘huisje’-symbool klikken) en klikt u op ‘admin view’.  

 Daar  klikt u bovenaan op ‘devices’ en dan op ‘smartphone clients’. 

 Alle gebruikers met de mobiele app verschijnen in dit overzicht. U kan 

per gebruiker zien wanneer de app geïnstalleerd is. De gebruikers die 

nog geen gebruik maken van de app hebben de status ‘uninvited’. U 

vinkt de gebruiker(s) aan die de  app (opnieuw) willen installeren en 

drukt onderaan op  ‘Send invitation SMS to selected’.  

 

2. Bij het ontvangen van de uitnodigings-sms, drukt u op de link. 

Vervolgens wordt de browser geopend waar u twee knoppen ziet.  

 

Als eerste klikt u op ‘1. Downloaden’, dit opent de Google Play Store. 

In de Play Store klikt u op Installeren, de app zal gedownload en geïn-

stalleerd worden. Wanneer deze geïnstalleerd is, gaat u terug naar de 

vorige pagina (1x vorige drukken op uw smartphone of via de link in de 

sms). 
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Installatie en  

Configuratie 
Nu drukt u op ‘2. Configureren’, naargelang de Android versie van uw 

smartphone zal u onmiddellijk de permissies moeten toelaten of zal u onmid-

dellijk in de app terecht komen. 

 

 

 

 

Het is belangrijk om de terugbel-functie aan te zetten (meer info hierover 

vindt u in het hoofdstuk ‘Telefoneren’). Dit kan u in de mobiele app wanneer 

u van links naar rechts swiped en vervolgens onderaan op ‘instellingen’ drukt. 

Bovenaan bij oproepinstellingen kan u de Terugbelfunctie activeren. 
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Installatie en  

Configuratie 3. Als u een recente versie van Android heeft, stelt u best onmiddellijk de 

correcte machtigingen in. Dit kan u doen via de instellingen van de app. 

Als u op ‘Machtigingen’ klikt, dan opent automatisch het App-Info-

scherm van de Com-One app. 

 Hier klikt u ook op ‘Machtigingen’, waarna u vervolgens minimaal vol-

gende zaken toelaat door deze te activeren: 

 - Contacten 

 - Opslagruimte 

 - Telefoon 
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Navigeren 

D e app bestaat uit verschillende menu’s die u kan selecteren door van 

links naar rechts te swipen. Als u van rechts naar links swiped dan kan u 

uw activiteit / status aanpassen. 

Telefoneren 

U  kan via het menu ‘Contactpersonen’ eenvoudig een favoriet opbellen 

door op uw contactpersoon te drukken en daarna op symbooltje naast 

’bellen’ te drukken. 

 

U kan ook een contactpersoon uit uw persoonlijke telefoonboek opzoeken 

door bovenaan bij ‘Contactpersonen’ op het vergrootglas te drukken en ver-

volgens een naam in te geven. Wanneer dit een contactpersoon is die niet in 

de centrale staat, dient u te blijven drukken op de persoon tot u ‘bellen’ kan 

selecteren om te bellen via de app. U kan deze niet selecteren door erop te 

drukken omdat dan de telefoon app van uw eigen smartphone het telefone-

ren zal overnemen, dus niet via de Com-One app. 

 

Om naar een los nummer te bellen gaat u naar het menu ‘Telefoon Kantoor’. 

Hier drukt u op ‘Een nummer kiezen’ om een nummer in te geven en vervol-

gens drukt u op het bel icoontje. 

 

Wanneer u een oproep start, zal de centrale eerst naar u bellen! 

U krijgt dus een oproep binnen welke u moet opnemen. Eenmaal opgenomen 

wordt er gebeld naar de andere partij. Om te bellen met de app heeft u dus 

een klein beetje mobiele data (of Wi-Fi) nodig om dit verzoek naar de centra-

le te sturen. Eenmaal u aan het bellen bent, is er geen mobiele data meer no-

dig. 

 

Om een oproep via de centrale op uw smartphone te ontvangen, wordt er 

door de centrale naar uw GSM nummer via de masten gebeld. Hiervoor heeft 

u dus geen mobiele data nodig. 
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Activiteit / Status 

aanpassen I ndien u gebruik maakt van activiteiten (ook wel statussen genoemd), dan 

kan u deze eenvoudig veranderen door van rechts naar links te swipen. 

Bovenaan ziet u uw huidige activiteit. Wanneer u op de activiteit drukt, dan 

krijgt u een lijst van activiteiten te zien. Door op een andere activiteit te druk-

ken, past u deze onmiddellijk aan.  

Rechts van uw activiteit kan u via de 3 bolletjes een aangepaste activiteit ma-

ken. Zo kan u bijvoorbeeld een eindtijd instellen. Aan het einde van deze eind-

tijd wordt de standaard activiteit automatisch terug geselecteerd (dit is 

meestal ’beschikbaar’). Afhankelijk van uw configuratie in de centrale wordt 

deze eindtijd ook vermeld bij inbellen van externe nummers. 

Onder uw activiteit kan u snelkoppelingen aanmaken. Een snelkoppeling is 

een aangepaste activiteit die u kan opslaan om meerdere keren te gebruiken 

zodat u deze niet telkens opnieuw moet aanmaken. 
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Oproeplogboek 

B ij het menu ‘Oproeplogboek’ heeft u een overzicht van alle gevoerde ge-

sprekken, de gemiste gesprekken en de persoonlijke voicemail-inbox. 

U kan rechtstreeks bellen vanuit de lijst ‘Alles’ en ‘Gemist’ door op het icoon-

tje met het telefoontje te drukken. Wanneer u op een van de gesprekken 

drukt, komt u in het logboek van enkel dit nummer terecht. Via het plusteken 

rechtsboven kan u deze persoon toevoegen aan uw persoonlijke contacten-

lijst, deze zijn niet zichtbaar als contactpersoon bij andere gebruikers. 

Bij ‘Inbox’ kan u rechtstreeks naar de voicemail luisteren door op het cassette

-icoontje te drukken. U wordt opgebeld en hoort onmiddellijk de voicemail. 

Van zodra u deze beluisterd heeft, is deze niet meer vet gedrukt. U kan uw 

inbox leegmaken door rechts bovenaan op het vuilbakje te drukken. Individu-

ele voicemails kan u verwijderen door er op te drukken tot een pop-up 

schermpje verschijnt, waarna u op verwijderen drukt. 

Notitie  

aanpassen 

B ij het menu “ik” ziet u de huidige status en gegevens van uw gebruiker. 

Hier kan u een notitie ingeven die bij andere UC-gebruikers zichtbaar zal 

zijn in de softphone en hun Com-One app. 
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Toekomstige Aan-

wezigheid 

M et het menu “Toekomstige aanwezigheid” kan u uw activiteit, rol en 

notitie automatisch laten aanpassen. 

 

Chatten 

H et is mogelijk om te chatten met een collega waarbij de app ook geo-

pend is. 

Dit kan u snel zien bij het menu ‘Contactpersonen’ door het tekstballonnetje 

aan de rechterkant. Om een chat te starten, tikt u op de persoon en tikt u op 

‘Chat starten’. 

Eenmaal de chat gestart is, kan u deze terugvinden bij het menu ‘Chats’. 
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Doorschakelen 

O m een oproep door te schakelen, zijn er twee mogelijkheden. 

Standaard wordt er bij elke doorschakeling gevraagd welke u wilt ge-

bruiken. Bij de instellingen in de app kan u dit aanpassen. 

Blind Doorschakelen: 

Wanneer een oproep blind wordt doorgeschakeld, wordt de beller onmiddel-

lijk doorverbonden met de derde partij zonder dat u deze op voorhand gesp-

roken of verwittigd heeft via de telefoon. 

Tijdens het gesprek, gaat u naar de Com-One app. Om door te schakelen naar 

een contactpersoon, drukt u op de contactpersoon en drukt u op doorverbin-

den. Als u wil doorschakelen naar een los nummer, gaat u naar het menu 

‘Telefoon Kantoor’, geeft u het nummer in en drukt u op het doorschakelen 

symbool. Vervolgens selecteert u blind doorverbinden. Nu krijgt de derde 

partij een oproep, wanneer deze opgenomen wordt, staat de beller in verbin-

ding met de derde partij. 

 

Uw lijn blijft bezet tot de derde partij opgenomen heeft of de eerste partij 

neergelegd heeft. Het is niet mogelijk om de oproep terug te nemen! 
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Doorschakelen 

Aangekondigd doorschakelen: 

Wanneer een oproep aangekondigd wordt doorgeschakeld, wordt de beller 

eerst in wacht gezet met een wachtmuziekje. Ondertussen rinkelt de tele-

foon van de derde partij. Wanneer er opgenomen wordt, kan er met de der-

de partij een introductiegesprek gevoerd worden alvorens de effectieve 

doorschakeling gebeurt. 

Om door te schakelen naar een contactpersoon, drukt u op de contactper-

soon en drukt u op doorschakelen. Als u wil doorschakelen naar een los num-

mer, gaat u naar het menu ‘Telefoon Kantoor’, geeft u het nummer in en 

drukt u op het doorschakelen symbool. Vervolgens selecteert u 

‘doorverbinden met ruggespraak’. Wanneer de derde partij opneemt en ak-

koord gaat met de doorschakeling, dient u zelf de oproep te beëindigen. Van 

zodra u de oproep beëindigt, zal de beller in verbinding staan met de derde 

partij. 

Wanneer de derde partij niet akkoord gaat met de doorschakeling, dient de 

derde partij de oproep te beëindigen. 

Wanneer u een tweede lijn heeft op uw smartphone, kan u eenvoudiger wis-

selen tussen de lijnen. Dit kan u aanvragen bij uw mobiele provider. 

 

 


