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Korte handleiding

Aanmaken van 
een schedule

Surf naar www.com-one.be en ga naar de “client-zone”
of surf naar login.com-one.be

Als u de softphone gebruikt, klik op het “huisje”-symbool links bovenaan. In dit ge-
val kan u stap 2 overslaan.

Log in met de login-gegevens die u bezorgd zijn in PDF-formaat na de installatie.
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Als u admin-rechten heeft, komt u automatisch in de “Admin view” terecht.

Indien u een gewone gebruiker bent, komt u in “User view” terecht. 

Enkel Admin users kunnen schedules aanmaken. Zorg er dus voor dat u in de “Ad-
min view” staat (tab rechts bovenaan). 
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helpdesk +32 9 274 02 00
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Wanneer u op “Add new schedule event” klikt, krijgt u volgende venster: 
6

Bij “Function numbers” klikt u op “Schedules”.  

Hier ziet u de verschillende function numbers die voor uw organisatie werden aan-
gemaakt.
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Kies de nummer waar u een schedule op wilt plaatsen door erop te klikken. 

Als u twijfelt welke nummer u best kiest, gelieve contact op te nemen met onze 
helpdesk op het nummer +32 9 274 02 00, optie 3. 

Meestal gaat het over de hoofdnummer waarop u inkomende oproepen ontvangt. U 
ziet bovenaan de tabel de knop “Add new schedule event”.
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U kan nagaan welk nummer gebruikt wordt voor uw inbox. Hiervoor gaat u bij 
“Function numbers” naar “Group Inboxes”. 

U kan hier ook zien welke greeting prompt aan de group inbox gekoppeld is. Als u 
wilt controleren hoe deze klinkt, gaat u naar “Organizations” naar “Voice prompts” 
en klikt u op de desbetreffende voice prompt op “play”. 

Indien uw nieuwe voice prompt niet compatibel is met de voice prompt gekoppeld 
aan uw group inbox, gelieve de helpdesk te contacteren om een nieuwe group inbox 
aan te maken voor u. 

Wij maken dan een group inbox aan zonder voice prompt en u vermeldt zelf in uw 
nieuwe voice prompt dat er een bericht kan worden achtergelaten na de toon. Ver-
volgens vult u het nummer van de nieuwe group inbox in het vak “forward” van uw 
schedule. 
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Hier vult u  
 
• een naam in  

• of het schedule zichzelf moet herhalen of niet (wekelijks, maandelijks, jaar-
lijks,….).  
 
Kiest u voor “wekelijks”, dan moet u nog de dagen aanklikken waarop de sche-
dule van toepassing is (wit = aangeklikt). Voor een éénmalig event laat u dit op 
“Never” staan en geeft u begindatum en –uur, en einddatum en –uur in.  

• U kiest welke voice prompt moet worden afgespeeld (indien u zelf nog een 
voice prompt wilt opnemen, gelieve dan het document “opnemen van een voice 
prompt” eerst te doorlopen.  

• U kiest welke actie moet gebeuren. “Open” laat het nummer open, “Closed”, 
sluit de nummer, “Forward” geeft de mogelijkheid om het nummer naar een 
ander nummer te forwarden. Indien u een mailbox heeft, dan kan u hierin het 
mailboxnummer invullen (zie stap 7). Zorg ervoor om eerst na te gaan of de voice 
prompt die standaard aan uw mailbox vasthangt, compatibel is met uw ingestel-
de voice prompt. Zo vermijd u bijvoorbeeld dubbele verwelkoming, of dubbele 
vermelding dat een bericht kan worden nagelaten na de toon (zie stap 7). 
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Sla uw schedule op. 

U kan steeds uw schedule verwijderen door rechts op het rode kruisje te klikken van 
het desbetreffende nummer in de tabel met schedules. 

Er is geen limiet op het aantal schedules. De schedules worden van boven naar 
onder doorlopen door de centrale. U kan deze door middel van slepen van positie 
wijzigen. 
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