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Korte handleiding  

• Bellen met de softphone
• De softphone gebruiken om een gesprek op uw 

vast toestel of mobiel te starten
• Een gesprek aannemen
• Opties tijdens een gesprek
• Contactpersonen, oproepen, logboek
• Softphone als standaard instellen - MAC
• Softphone als standaard instellen - Windows
• Microsoft outlook contacten integreren

U kan uitbellen door op het telefoon-icoontje te klikken naast een contactpersoon. Indien 
voor een contactpersoon meerdere nummers zijn toegekend, kan u, wanneer u zich met 
de muis over de contactpersoon beweegt, op het drop-down pijltje dat links verschijnt, 
drukken, en kiezen naar welk nummer u belt door op het de nummercategorie voor het 
telefoonnummer te klikken. 

U kan een nummer invoeren via de witte zoekbalk boven de contactpersonenlijst. Door op 
enter te drukken, belt u uit. 

• Mac OS X: U kan in de witte zoekbalk zoeken naar de contactpersonen die in uw adres-
boek van uw computer zijn opgeslagen.  

• Windows: U kan in de witte zoekbalk zoeken naar de contactpersonen die in Outlook 
zijn ingevoerd. 

Ga naar “Opoep”, “Bellen met Softphone”en kies daar met welk toestel u het gesprek 
wenst te voeren. 

U kan dan de softphone enkel gebruiken om oproepen op een eenvoudige manier mee te 
starten, en het gesprek over uw vast toestel of mobiel toestel laten verlopen. Uw vast of 
mobiel toestel wordt opgebeld en bij aanname begint de centrale te bellen naar uw con-
tactpersoon. 

Bellen met de softphone

De Softphone gebruiken om een gesprek op uw vast 
toestel of mobiel toestel op te starten

Softphone
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Wanneer u een gesprek ontvangt, kan u het gesprek aanneemen door in de gele 
balk op “Beantwoorden” te drukken, of op de knop met het groene telefoontje. 

Tijdens het gesprek kleurt de achtergrond van het venster groen. 

• Ophangen: beëindig het gesprek via het rode telefoontje  

• Opnemen: u kan het gesprek opnemen via de record-knop 

• Toetsen oproepen kan via de kiestoesten-knop 

Een gesprek aannemen met de softphone 

Opties tijdens het gesprek:
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Via deze 3 knoppen schakelt u tussen uw contactpersonenlijst, de inkomende of 
uitgaande oproepen, en het oproepen-logboek. 

In het venster van het logboek, kan u uw:  

• oproepgeschiedenis raadplegen
• gemiste oproepen bekijken
• voicemail inbox berichten beluisteren. 

Contactpersonen, oproepen, logboek

• Logboek

• Het gesprek doorschakelen via de doorschakel-knop: 

1. U activeert het doorschakelen via de doorschakel-knop
2. U ziet in de gele balk welke stappen u moet ondernemen.  

 
* Wilt u het doorschakelen annuleren, dan drukt u op de  
“annuleren”-toets in de gele balk en vervolgens op de play-toets 
 in het witte venster.  

• Een persoon toevoegen aan het gesprek 

1. Druk op de plus-knop.  
U zal zien dat een “vergadering”-venster wordt geopend. 

2. U gaat naar uw contactpersonenlijst en belt een extra persoon op. 
Wanneer deze persoon opneemt, kan u via de plus-knop deze per-
soon toevoegen aan de vergadering 

• U kan de oproep ook verplaatsen naar een ander toestel dat gekoppeld is 
aan uw gebruiker, zijnde uw vast toestel of uw mobiel toestel. Uw vast toe-
stel of mobiel toestel begint te rinkelen, wanneer u dit toestel opneemt, is 
de oproep verplaatst. Dit kan u doen door onderaan de groene kader het 
toestel te selecteren, en vervolgens op de verplaats knop te drukken. 

• De oproep pauzeren door op de pauze knop te drukken. 

• De oproep parkeren knop dient u NIET te gebruiken!
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• U kan rechtsreeks naar een contactpersoon bellen door op het 
rechtse icoontje te drukken naast de oproep.  

• U kan hier rechtstreeks uw inbox-berichten beluisteren en 
verwijderen.

Er verschijnt een blauw envelopje in de oranje balk, wanneer u een nieuw voicemail inbox 
bericht heeft ontvangen.  
 
Via “Inbox” komt u rechtsreeks in uw voicemail inbox terecht. 

• Ga naar “Applications” en open Facetime.  

• In de linkerbovenhoek van het scherm, druk op “Facetime” en dan op “preferences” of 
“instellingen”

• In het “Preferences”-scherm, selecteer onderaan Com-One als “default for calls”. Nu 
wordt voor elk programma, als Apple een nummer herkent, uitgebeld met de Com-One 
softphone. 

• Nieuw bericht in voicemail-inbox

Softphone als standaard uitbelprogramma instellen 
MAC OS X
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Opmerkingen:

Zoals op onderstaande screenshot te zien, verschijnt er een kadertje met een drop-down 
pijltje. Als je op het pijltje drukt, dan staat er “using iphone”. Dit staat standaard zo inge-
steld in OS-X. Er zal toch worden uitgebeld met de softphone. 

Als Apple het telefoonnummer (in eender welke applicatie) niet onmiddellijk als telefoon-
nummer herkent, dan kan u het nummer selecteren, en verschijnt het gestreepte kadertje, 
en kan worden uitgebeld met de softphone.

• Ga in de softphone via het tabblad “Extra” naar opties. Daar kan je onder het tabblad 
“Algemeen” het vakje “Integreren met MS Outlook” aanvinken. 

• Onder het tabblad “Account” vink je het “Exchange-integratie” vakje aan.

• Ga naar Configuratiescherm en kies voor “standaardprogramma’s”

Configuratiescherm – standaardprogramma’s – een bestandstype of protocol aan een spe-
cifiek programma koppelen

Microsoft Outlook contacten integreren met softphone

Softphone als standaard uitbelprogramma instellen  
WINDOWS
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• Kies “een bestandstype of protocol aan een programma koppelen”

• In de protocollenlijst, klik op CALLTO, klik dan op “ander programma” en selcteer Com-
One. Doe dit ook voor de protocollen TEL en TELEPO

• Ga een stap terug naar het scherm uit stap 2 en kies “uw standaardprogramma’s in-
stellen”. Klik op Com-One.
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• Klik op “koppelingen voor een programma instellen”.  
 
 Selecteer de 3 protocollen en klik op oké.

• Outlook:  
 
Als je niet automatisch kan uitbellen met de knop met het hoorntje, ga dan bovenaan 
naar “ADD-INS” en klik op “oproep” en klik op de nummer. 


