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Korte handleiding 

Toevoegen van Contacten 

 
Surf naar www.com-one.be en ga naar de ‘client-zone’ 

of surf naar login.com-one.be 

 

Als u de softphone gebruikt, kan u op het ‘huisje-symbool’ links bovenaan 

klikken. In dit geval kan u stap 2 overslaan 
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 2 
Log in met de gegevens die u bezorgd zijn in PDF-formaat na de installatie. 

 3 
Als u admin-rechten heeft, komt u automatisch in de ‘Admin view’ terecht. 

Indien u een gewone gebruiker bent, komt u in de ‘User view’ terecht. 

Enkel Admin gebruikers kunnen contacten en favorieten voor de volledige 

centrale aanmaken. Zorg er dus voor dat u in de ‘Admin view’ staat. Dit kan 

u rechts bovenaan aanpassen. 

 4 
Bovenaan gaat u bij ‘Services’ naar ‘Contact lists’. 

Vervolgens drukt u op ‘Configure for all users in the organization’. 
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 5 
Klik bij ‘External contacts’ op ‘Create new contact’ om een contact toe te 

voegen. 

 6 
Hier kan u de informatie van uw contact toevoegen. 

Op de volgende pagina staan een aantal punten waar u op dient te letten. 
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 U hoeft niet zowel een voornaam als familienaam in te geven. 

 Door ‘Contact Type’ aan te passen, selecteert u als deze persoon enkel 

zoekbaar dient te zijn in het telefoonboek of als deze persoon ook bij 

de favorieten zichtbaar moet zijn. 

 Bij het toevoegen van telefoonnummers, dient u het nummer steeds 

met de juiste landcode toe te voegen. Zo wordt bv. 092 74 02 00 als 

+3292740200 ingegeven. 

 U kan verkorte nummers aanmaken door een nummer in te vullen bij 

‘Abbreviated number’. 

 Indien een contact meerdere nummers heeft, kan u selecteren naar 

welk nummer er standaard uitgebeld wordt door ‘Set to preferred’ 

aan te klikken bij het juiste nummer. 

 

 

Indien u een lijst van contactpersonen heeft die toegevoegd dienen te wor-

den, kan u ons deze in een Excel-sheet doormailen naar  

support@com-one.be waarna wij deze kunnen importeren voor u. 
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