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Portaal handleiding 

 

Om dagelijkse handelingen gemakkelijker te maken heeft VoIP en Mobiel een portaal, hier 

kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in uw telefoon configuratie. In deze korte handleiding 

zullen wij u enkele onderdelen tonen welke u terug kunt vinden in het portaal. U kunt het 

portaal vinden op: https://portal.vdbdiensten.nl 

 

1 Dashboard 

 

 
Afbeelding: Dashboard 

 

Het dashboard geeft u een overzicht van de functionaliteiten die er in uw persoonlijke PBX 

aanwezig zijn, dit zijn zogenoemde snelkoppelingen. 

Tevens kunt u op elke gewenste pagina, rechtsboven in de hoek uzelf afmelden zodat 

ongenode gasten uw account niet kunnen betreden. 

  

https://portal.vdbdiensten.nl/


 

3 
VoIP en Mobiel    Vlakdissel 9    1648 HJ    De Goorn          Handleiding portaal V1.4 

2 Huidige nummers 

 
Afbeelding: Nummerbeheer 

 

Onder het kopje nummerbeheer kunt u een paar instellingen wijzigen aan uw 

telefoonnummers. Een belangrijk onderdeel in dit beheer gedeelte is “Telefoonnummer 

SMS”, Dit houdt in dat u een sms kunt ontvangen van gemiste oproepen welke op het 

telefoonnummer zijn binnen gekomen. Wanneer iemand u probeert te bereiken op uw 

nummer er deze wordt als zodanig onbeantwoord in ons systeem geregistreerd dan 

ontvangt u hier het volgende bericht van:  

“U heeft een gemiste oproep op het nummer: +31229541234 van: +31685421156 op: 01-01-

2015 14:00:05” 

Wanneer u uw telefoonnummer heeft doorgeschakeld naar uw mobiel ziet u op uw mobiel 

het telefoonnummer van u, om een persoon terug te kunnen bellen is het van belang dat u 

dat nummer te zien krijgt, vandaar dat wij deze functie hebben gerealiseerd. 

Tevens heeft u hier ook de mogelijkheid om naar de gespreksgeschiedenis van dit nummer 

te gaan. Tevens vindt u een knop “Instellingen” dit betreffen de instellingen behorend aan 

dit nummer, met de volgende mogelijkheden: Telefoonnummer doorschakelen, Fax Detectie 

inschakelen en de standaard bestemming instellen. 
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2.1 Doorschakelen van uw telefoonnummer 

U kunt door een mobiel of vast nummer bij “Doorschakelnummer” in te voeren makkelijk uw 

nummer door schakelen, het nummer dient 10 cijfers te bevatten en mag alleen cijfers 

bevatten. Wanneer u een correct nummer in toetst verschijnt de knop “Nummer 

doorschakelen”. Wanneer u hierop geklikt heeft duurt het enkele minuten voordat de 

doorschakeling actief is. 

Wilt u dat eerst uw vaste telefoon over gaat voordat de doorschakeling actief wordt dan 

kunt bij “Rinkeltijd naar toestellen” het aantal seconden aangeven van hoe lang de vaste 

toestellen over dienen te gaan. Vervolgens kunt u de toestellen selecteren welke er over 

dienen te gaan. 

Tevens is het mogelijk (indien geactiveerd) om het nummer van de beller mee te sturen 

tijdens de doorschakeling. U ziet dan op uw mobiele telefoon het nummer van de bellende 

partij verschijnen. 

 

Mocht deze functie niet aawezig zijn dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk, zij 

kunnen u helpen met de activatie van deze functie 

 

 
Afbeelding: Doorschakelen 
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2.2 Fax Detectie 

Het is mogelijk om op uw telefoonnummer faxen te kunnen ontvangen. Dit kan ook als u ook 

gesprekken wilt ontvangen. U heeft de mogelijkheid om 3 waardes in te voeren namelijk:  

• Fax Detecteren Ja of Nee 

• Fax detectie tijd, dit is de tijd hoelang het systeem de tijd heeft om te controleren of de 

binnenkomende oproep een fax is wel of niet. Hoe korter deze tijd hoe moeilijker de fax te 

detecteren is, de kans bestaat dan dat de fax niet binnen komt. Let op Als u bijvoorbeeld 4 

seconden instelt dan krijgt de bellende partij 4 seconden niets te horen. 

• Emailadres fax bestemming, dit is het email adres waar de fax naar verstuurd wordt. U zult 

de fax in pdf-formaat ontvangen. 

 

 
Afbeelding: Fax Detectie 
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2.3 Instellingen 

Bij de instellingen heeft u 2 mogelijkheden om te wijzigen namelijk: 

• Standaard bestemming: Dit betreft de bestemming welke aangeroepen wordt 

wanneer iemand dit nummer belt. U heeft de mogelijkheid om de volgende 

bestemmingen in te voeren: 

• Gesprek beëindigen (Het gesprek wordt direct beëindigd) 

• Ingesprektoon (Er wordt alleen een ingesprektoon afgespeeld) 

• Extensie (het gesprek direct op een extensie afleveren) 

• Voicemail (Het binnenkomende gesprek wordt direct naar de voicemail 

gestuurd) 

• Tijdplanning (Het gesprek naar een tijdplanning sturen) 

• Keuzemenu (Het gesprek naar een keuzemenu sturen) 

• Belgroep (Het gesprek wordt naar een belgroep gestuurd, in deze belgroep 

kunnen vervolgens weer meerdere extensies geplaatst worden)Wachtmuziek 

• Wachtmuziek: Dit is de muziek welke afgespeeld wordt zodra u iemand in de wacht 

zet of dat u iemand gaat doorschakelen. 

• Snelkies voor uitbellen: Indien gewenst kunt u hier een Snelkies nummer kiezen, 

door middel van deze code kunt u uitbellen vanaf dit nummer, dit doet u door de 

code voor het nummer te typen bijvoorbeeld: 1*0201234567 
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2.4 Zwarte lijst 

 
Afbeelding: Zwarte lijst 

Met de zwarte lijst is het mogelijk om inkomende telefoongesprekken van bepaalde 

nummers te blokkeren. Heeft u een vervelende beller dan kunt u ervoor zorgen dat deze 

beller u niet meer kan bereiken. 

 

2.5 Credit limit 

Standaard heeft elk nummer een Credit limit, dit systeem zorgt ervoor dat u niet meer kunt 

bellen dan dat wij van VoIP en mobiel toestaan. Mocht er op een of andere manier misbruik 

worden gemaakt van uw telefooncentrale of van uw telefoonnummer dan blokkeert het 

systeem automatisch de verbinding zodat u nooit geconfronteerd wordt met hoge kosten. 
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2.6 Uitbel code 

 
Afbeelding: Ingestelde uitbel code 

U heeft de mogelijkheid om bij instellingen welke wij eerder in dit hoofdstuk uit hebben 

gelegd een uitgaande belcode toe te wijzen. Met deze code is het mogelijk om uit te bellen 

vanaf een ander nummer dan dat er standaard aan uw telefoon is toegewezen. Bijvoorbeeld 

belt u naar  3*0201234567 dan belt u vanaf het nummer 0229220025 naar 0201234567. 
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3 Toestellen 

 

Afbeelding: Toestelbeheer 

Het toestelbeheer binnen het portaal geeft u een gedetailleerd overzicht van de toestellen 

die u heeft, de volgende onderdelen worden hier weergegeven:  

• Toestelnummer (Extensie)  

• Wachtwoord van het toestel, uit veiligheidsoverwegingen kunt u deze laten mailen naar het 

email adres wat bij ons bekend is. 

• De naam zoals bij ons het systeem geregistreerd staat 

• Of de voicemail wel of niet geactiveerd is 

• Vanaf welk IP-adres het toestel is geregistreerd 

• Wat de status is van het toestel, OK is alles goed en Offline dan is het toestel niet bij ons 

actief geregistreerd. 

• Gespreksgeschiedenis van het betreffende toestel 

• Ouderlijke controle 

• Geluidsopnames beluisteren 

• Fax versturen vanaf een toestel 

• Toestel instellingen aanpassen 

• Voicemail instellingen aanpassen en voicemail beluisteren 

  



 

10 
VoIP en Mobiel    Vlakdissel 9    1648 HJ    De Goorn          Handleiding portaal V1.4 

3.1 Gespreksgeschiedenis 

 
Afbeelding: Gespreksgeschiedenis 

 

De gespreksgeschiedenis binnen het portaal geeft een gedetailleerd beeld van de ingekomen 

en uitgaande oproepen. Wanneer u een gesprekgeschiedenis van een telefoonnummer 

opent ziet u de binnen gekomen gesprekken. Wanneer u de uitgaande gesprekken wilt 

tonen dient u bij de gespreksgeschiedenis van de toestellen te kijken. Tevens vindt u hier 

ook een indicatie van de gemaakte kosten van het gesprek, let op dit kan afwijken. 
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3.2 Geluidsopname 

 
Afbeelding: Geluidsopname 

 

Met de PBX (Telefooncentrale) van VoIP en Mobiel kunt u heel eenvoudig gesprekken 

opnemen, dit doet u door tijdens het gesprek de toets combinatie *1 te drukken, vervolgens 

hoort u een pieptoon waarna het gesprek wordt opgenomen. Let op wilt u rechtsgeldig 

gebruik maken van de opnamen dan dient u vooraf te vragen of de persoon die u belt 

akkoord gaat met de opname. 

Deze opnames worden 3 dagen bewaard, u dient dus zelf de bestanden te downloaden en 

archiveren. 
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3.3 Fax Versturen 

Afbeelding: Fax versturen 

 

Via het portaal van VoIP en Mobiel kunt u faxen versturen. U kunt een fax gaan versturen 

door in te loggen op het portaal en vervolgens naar de toestellen te gaan, achter elk toestel 

staat Fax versturen.  

Wanneer u een fax wilt versturen dient u een Emailadres, Faxnummer en een Doc (Word) of 

pdf-bestand in te voeren. Wanneer u de fax gaat versturen zult u een email ontvangen dat 

de fax wordt verstuurd en u ontvangt een ontvangstbevestiging. Let op het kan enkelen 

minuten duren voordat de fax in behandeling wordt genomen. 
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3.4 Toestel instellingen 

U kunt bij de toestel instellingen de volgende instellingen wijzigen: 

• Toestelnaam: De naam van het toestel aanpassen, deze naam wordt ook zichtbaar wanneer u met dit 

toestel naar een ander toestel binnen uw organisatie belt. 

• Uitgaand nummer: Dit is het telefoonnummer waarmee het toestel naar buiten belt. 

• Anoniem uitbellen: Wanneer u deze functie activeert wordt uw telefoonnummer niet getoond. 

• Rinkeltijd: Dit is de tijd dat het toestel over gaat, na deze tijd gaat het toestel automatisch over naar 

“Bestemming bij geen antwoord” 

• Zend originele nummer bij doorverbinden: Deze functie zorgt ervoor dat wanneer u een gesprek 

doorschakelt naar een ander toestel binnen uw organisatie het nummer wordt doorgegeven aan het 

andere toestel. In eerste instantie zal u als ontvanger het nummer van uw collega zien bv: 200 maar 

wanneer u het doorgeschakelde gesprek accepteert wordt het nummer in uw toestel aangepast naar 

het nummer van de klant. 

• Bestemming bij geen antwoord: Deze bestemming wordt aangeroepen wanneer u niet tijdig het 

gesprek kan beantwoorden. 

• Bestemming bij bezet: Dit is de bestemming wanneer u in gesprek bent. 

• Bestemming bij onbeschikbaar: Dit is de bestemming wanneer uw toestel op DND (Do Not Disturb) 

staat. 

• Extern inkomende gesprekken geluidsopname: Wanneer u deze functie inschakelt wordt voor alle 

inkomende gesprekken van buitenaf een geluidsopname gemaakt. 

• Intern inkomende gesprekken geluidsopname: Wanneer u deze functie inschakelt wordt voor alle 

inkomende gesprekken van binnenuit (bv collega) een geluidsopname gemaakt. 

• Extern uitgaande gesprekken geluidsopname: Wanneer u deze functie inschakelt wordt voor alle 

uitgaande gesprekken naar buiten een geluidsopname gemaakt. 

• Intern uitgaande gesprekken geluidsopname: Wanneer u deze functie inschakelt wordt voor alle 

uitgaande gesprekken naar een ander toestel een geluidsopname gemaakt. 

 

 
Afbeelding: Toestel instellingen 
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3.5 Voicemail instellingen 

U kunt onder de knop “Voicemail” Bij Toestellen de volgende instellingen wijzigen: 

• Voicemail actief Ja/Nee: Hiermee zet u de voicemail aan of uit 

• Voicemail Pincode: Dit is de pincode die u nodig heeft wanneer u naar de voicemail belt 

middels *97 of *98. 

• Emailadres: Dit is het email adres waar u de voicemail als geluidsfragment op kunt 

ontvangen. 

• Email voicemail als bijlagen: Hiermee kunt u de email functie aan en uit zetten. 

• Benoem nummer: Wanneer deze functie is ingeschakeld zal het nummer voorafgaan aan het 

audiofragment uitgesproken worden door het systeem. 

• Verwijder voicemail na het email: Hiermee kunt u aangeven of het geluidsfragment 

verwijderd moet worden nadat deze verzonden is. Wij raden u aan deze functie aan te zetten 

zodat uw mailbox niet vol loopt.  

 

Tevens vindt u op deze pagina uw huidige voicemail berichten en kunt u tevens een 

audiofragment uploaden, ook kunt u de voicemail inspreken door naar *97 of *98 te bellen.  

Bij het uploaden van audiobestanden kunt u kiezen voor 2 types namelijk: bezet bericht of 

onbeschikbaar bericht. Aan de hand van de instellingen welke u gebruikt kunt u het juiste 

type gebruiken. 

 

 
Afbeelding: Voicemail 
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3.6 Toestel monitoring 

 
Afbeelding: Toestel monitoring 

 

• Wij begrijpen dat u het vervelend vindt als uw telefonie niet werkt waardoor u niet 

bereikbaar bent, soms ligt het internet eruit maar dat heeft u niet in de gaten waardoor u 

niet weet dat u niet bereikbaar bent. Daar heeft VoIP en Mobiel een handige functie voor 

gemaakt namelijk de monitoring tool. Deze tool houdt uw toestellen nauwlettend in de 

gaten.  

• Elke minuut wordt er een signaal naar uw toestel gestuurd om te controleren of uw toestel 

nog Online is. Wanneer het een enkel toestel betreft wordt u daar niet direct van op de 

hoogte gesteld maar wel wanneer alle toestellen binnen uw omgeving offline zijn.  

• U heeft de mogelijkheid om per email of per sms hiervan op de hoogte te worden gebracht, 

let op hier zijn kosten aan verbonden. 

 

3.7 Ouderlijke controle 

 
Afbeelding: Ouderlijke controle 
 

Met de ouderlijke controlefunctie is het mogelijk om alleen bepaalde nummers te laten bellen vanaf 

het toestel. Zo is het mogelijk om met het toestel van bijvoorbeeld uw zoon of dochter alleen naar 

specifieke nummers te laten bellen. 
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4 Telefoonboek 
 

 
Afbeelding: Telefoonboek 

 

Het telefoonboek is bedoeld voor specifieke toestellen welke wij verkopen en voor 

toestellen welke gebruik kunnen maken van een XML of CSV-telefoonboek. In het voorbeeld 

hier gebruiken wij een toestel van Tiptel. 

Ook kunt u een snel code aan een telefoonnummer koppelen, hiermee kunt u met een 

verkorte code direct een nummer bellen.  

Heeft u al een telefoon bestand in een leesbaar CSV-bestand? Dan kunt u deze heel 

eenvoudig inlezen met de functie “Telefoonboek importeren” 

Het bestand dient een .CSV-bestand te zijn met 2 kolommen kolom 1 moet de naam 

bevatten en kolom 2 het nummer. De eerste regel wordt overgeslagen. Het nummer mag 

enkel cijfers bevatten. Wanneer er een nummer al in het systeem staat wordt deze 

overschreven. Voorbeeld: VoIP en Mobiel;0885017600 
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Het telefoonboek wat u aanmaakt in het portaal is per URL te bereiken. Deze URL kunt u 

heel eenvoudig invoeren in uw toestel bijvoorbeeld: 

 

! Let op het telefoonboek is niet beveiligd en kan door derden bekeken worden. 

De volgende toestellen worden ondersteund 

Tiptel 3210, 3220, 3230, 3240, 3245, 3110, 3120, 3130. 

Yealink T32G, T28P, T19P, T21P, T38G, T20P, T18P 
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5 Geavanceerd 

Onder de knop geavanceerd vindt u diverse geavanceerde instellingen betreffende uw 

telefooncentrale (PBX) het is raadzaam om deze functies alleen te gebruiken wanneer u 

weet wat u doet. Onderstaand zullen wij u alle functies uitleggen. Wij raden u aan om bij 

vragen of als u niet zeker weet wat u doet om even contact met ons op te nemen. 

5.1 Keuzemenu 

Het keuzemenu is een menu welke u vaker hoort als u naar grote instanties belt 

bijvoorbeeld: Kies 1 voor de afdeling verkoop, kies 2 voor de afdeling administratie enz. Om 

een keuzemenu aan te maken klikt u aan de rechterkant op “Toevoegen” Vervolgens kunt u 

aan de linkerkant de instellingen voor het keuzemenu aangeven zoals: 

• Keuzemenu naam: Dit is de naam die u aan het keuzemenu kunt geven 

• Welkom fragment: Dit is het geluidsfragment waarin u uitlegt welke keuze er achter de 

betreffende mogelijkheden zitten. Dit audio fragment kunt u uploaden bij het kopje 

“audiobestanden”, Dit leggen wij verderop in dit document nader uit. 

• Direct dial: Wanneer deze functie aan staat kan de beller direct een keuze maken. Wanneer 

dit uit staat moet de beller eerst het volledige geluidsfragment afluisteren voor hij een keuze 

kan maken. 

• Time-out: dit is de tijd voordat de Time-out bestemming wordt gekozen. 

• Time-out audio fragment: Dit audio fragment wordt afgespeeld wanneer iemand niet binnen 

de time-out tijd een keuze maakt bijvoorbeeld: Wij hebben geen juiste keuze ontvangen 

• Time-out bestemming: Dit is de bestemming welke wordt aangeroepen wanneer iemand 

niet tijdig een keuze maakt. 

• Toets 1 t/m 0: Hier kunt u de bestemming aangeven wanneer iemand kiest voor de knop 1 

t/m 0. 

 

 
Afbeelding: Keuzemenu 
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5.2 Belgroepen 

Belgroep zijn letterlijk wat er staat een belgroep is een groep van toestellen welke overgaan 

wanneer een bestemming ingesteld staat naar een belgroep. Een belgroep wordt veel 

gebruikt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eerst toestel 1 en 2 over te laten gaan en 

wanneer niemand binnen bijvoorbeeld 10 seconden opneemt dat dan (failover bestemming) 

belgroep 2 over gaat waar toestel 1,2,3 en 4 in staan. 

Om een belgroep toe te voegen klikt u aan de recht kant op “Toevoegen”, vervolgens kunt u 

aan de linker kan t de volgende opties aangeven: 

• Belgroep naam: De naam die u aan de belgroep wilt geven. 

• Welkom fragment: Dit geluidsfragment wordt afgespeeld voordat de toestellen over gaan. 

• Toestel lijst: Deze toestellen zullen over gaan wanneer deze belgroep wordt aangeroepen. 

Let op elke toestel dient op een nieuwe regel te staan. Ook is het mogelijk om een extern 

nummer toe te voegen, hier dient u wel een # achter het nummer te staan bijvoorbeeld: 

0613245875# 

• Uitgaand nummer: Wanneer u een extern nummer in de lijst heeft staan dan is dit het 

nummer welke u ziet verschijnen in het toestel wat gebeld wordt. 

• Gesprek opnemen: Met deze functie kunt u alle gesprekken welke over deze belgroep lopen 

opnemen (Audio Bestand) 

• Email adres opnames: Naar dit email adres worden de audio opnames verzonden, let op 

maximaal 5 MB Per bestand. Indien een bestand te groot is kunt u deze aan de rechterkant 

bij “Geluidsopnames” terugvinden. 

• Rinkeltijd: Dit is de tijd hoelang de toestellen die in de belgroep staan over moeten gaan. Na 

deze tijd wordt de failover bestemming aangeroepen. 

• Gesprek bevestigen: Deze functie zorgt ervoor dat wanneer u een mobiel nummer in de 

toestel lijst heeft staan, dit mobiele nummer het gesprek moet aannemen. Hierdoor zal de 

voicemail van uw mobiele telefoon nooit het gesprek aan nemen. Wanneer u de mobiele 

telefoon opneemt krijgt u een bandje waarna u met de toets “1” het gesprek aan neemt. 

  



 

20 
VoIP en Mobiel    Vlakdissel 9    1648 HJ    De Goorn          Handleiding portaal V1.4 

• Bel Muziek: Dit betreft de muziek die afgespeeld wordt wanneer iemand naar deze belgroep 

belt. Indien u een welkom boodschap heeft ingesteld wordt deze eerst afgespeeld waarna de 

bel muziek wordt afgespeeld. 

• Nummer Voorvoegsel: Dit is een voorvoegsel wat u voor het nummer ziet wanneer iemand u 

belt bijvoorbeeld: Telefonie: 0885017600 IPV alleen het nummer. Zo kunt u makkelijk 

identificeren voor wie iemand belt. 

• Failover bestemming: Dit is de bestemming die wordt aangesproken wanneer er niet tijdig 

opgenomen wordt. (Zie Rinkeltijd). 

 

 
Afbeelding: Belgroep 
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5.2.1 Belgroepen – Geluidsopnames 

Hier worden de geluidsopnames getoond welke automatisch gemaakt worden wanneer de 

functie “Gesprek opnemen” aan staat.

 
Afbeelding: Geluidsopnames
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5.3 Tijd groepen 

De functie tijd groepen is van belang voor de functie tijd planning, De functie tijd planning 

maakt namelijk gebruik van de functie tijd groepen. Deze tijd groepen bevatten namelijk de 

tijden wanneer een gesprek wel al dan niet beantwoord moet worden. In een tijd groep 

geeft u bijvoorbeeld aan van hoe laat tot hoe laat het kantoor geopend is. 

Om te beginnen voert u eerst aan de rechterzijde een groepsnaam in bijvoorbeeld. 

 
Afbeelding: Groepsnaam 

Vervolgens gaat u tijden toevoegen dus bijvoorbeeld: 

Van 09:00 uur tot 18:00 uur van Maandag tot en met Vrijdag. 

 
Afbeelding: Tijden toevoegen 

Het resultaat van deze tijden zal zijn: Wanneer de tijd binnen de aangeven tijden valt dan 

gebeurd het een en wanneer dit niet het geval is dan gebeurt het ander. Dit wordt ingesteld 

bij “Tijd planning”. 

  



 

23 
VoIP en Mobiel    Vlakdissel 9    1648 HJ    De Goorn          Handleiding portaal V1.4 

5.4 Tijdsplanning 

In dit onderdeel gaat u gebruik maken van de tijd groepen welke u in het vorige hoofdstuk 

heeft aangemaakt. 

Om een nieuwe tijdplanning aan te maken klikt u aan de rechterkant op toevoegen, waarna 

u vervolgens de volgende onderdelen kan invoeren: 

• Planning naam: Hier geeft u een naam in van de planning bijvoorbeeld: Algemeen 

• Tijdgroep: Hier selecteert u de groep welke u in het vorige hoofdstuk heeft 

aangemaakt. 

• Bestemming als tijd klopt: Hier geeft u aan wat de bestemming is wanneer de tijd 

binnen de tijdsperiode van de tijdgroep valt. 

• Bestemming als tijd niet klopt: Hier geeft u juist aan wat de bestemming is wanneer 

de tijd buiten de tijdgroep valt. 

 

Afbeelding: Tijdplanning 
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5.5 Audiobestanden 

In dit onderdeel kunt u zelf audiobestanden opnemen of uploaden. Om een audiobestand op 

te nemen selecteert u bij Audiobestand opnemen en het toestel welke bij u staat, in het 

voorbeeld hieronder gebruiken wij toestel 200, Vervolgens klikt u op “Start opnemen” 

Vervolgens belt u met het gekozen toestel naar: *77 u zult een piep horen waarna u de 

boodschap inspreekt. Wanneer u klaar bent hangt u op. Vervolgens dient u in het portaal 

een naam te geven aan de opnamen en klikt u op “Opslaan”. Het geluidsfragment zal nu aan 

de rechterzijde verschijnen en kan nu gebruikt worden in het portaal. 

 
Afbeelding: Audiobestand opnemen 

 
Afbeelding: Opgenomen audiobestand opslaan  
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5.5.1 Audiobestand uploaden 

U kunt ook audiobestanden uploaden, dit bestand dient wel in .WAV-formaat te zijn met de 

volgende eigenschappen: PCM Encoded, 16 Bits, 8000 Hz en mag maximaal 4 MB Zijn. 

U dient een naam aan te geven en eventueel een omschrijving, vervolgens kiest u het 

bestand en klikt u op “Bestand opslaan”. 

 

Afbeelding: Geluidsbestand uploaden 
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6 Producten bestellen 

Als bestaande klant van VoIP en Mobiel kunt u heel eenvoudig Telefoonnummers of extra 

extensies bestellen. Ga aan de linkerzijde naar Telefonie - > Producten bestellen. 

Nieuw nummer bestellen 

Kies vervolgens het netnummer naar keuzen, vervolgens verschijnt er een nieuw veld met 

beschikbare telefoonnummers welke wij op voorraad hebben. Kies vervolgens het juiste 

pakket voor het telefoonnummer en voer vervolgens alle gevraagde gegevens in betreffende 

dit nieuwe nummer en klik op “Nu Bestellen”. Na controle van de aanvraag worden de 

nummers direct geactiveerd. 

Nieuwe extensie toevoegen 

Om een nieuwe extensie toe te voegen selecteert u aan de rechter kant het 

telefoonnummer waarmee de extensie uit moet bellen en klikt u op het vinkje voor de 

algemene voorwaarden. Vervolgens komt de knop “Nu bestellen” naar voren. De extensie 

wordt direct aangemaakt en onder uw account toegevoegd. 

Let op hier kunnen mogelijk kosten aan verbonden zijn. 

 

Afbeelding: Producten bestellen 
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7 Receptie manager 

VoIP en Mobiel heeft ook een gratis receptie manager beschikbaar, om van deze receptie 

manager gebruik te kunnen maken kunt u op de pagina Telefonie - > Receptie manager 

gebruikers aanmaken.  

 

 
Afbeelding: Receptie manager beheer 

U kunt de receptie manager benaderen door naar de volgende site te gaan: 

http://receptie.vdbdiensten.nl/ Hier kunt u inloggen met de door u zojuist aangemaakte 

inlog gegevens.  

 

8 Contracten  

Onder het menu item contracten vindt u een overzicht van de contracten welke wij van u in 

ons systeem hebben. Deze kunt u vervolgens inzien door op het printertje te klikken. 

 
Afbeelding: Contracten 

  

http://receptie.vdbdiensten.nl/
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9 Domeinen 

VoIP en Mobiel is een onderdeel van VDB Groep en deze VDB Groep levert ook domeinen en 

hosting diensten. Indien u gebruik maakt van deze dienst dan ziet u in dit overzicht het 

domein namen welke bij ons geregistreerd staan. 

 

 
Afbeelding: Domeinen 

 

 

10 Opgenomen gesprekken 

Heeft u in eerdere stappen aangegeven dat u opnames wilt maken van gesprekken dan kunt 

u in dit overzicht al uw opnames bekijken en vervolgens beluisteren. Zo hoeft u niet te 

zoeken naar de opnames. 

 
Afbeelding: Opgenomen gesprekken   
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11 Afwezig / Doorschakelen 

Met de afwezigheid en doorschakel planning heeft u de mogelijkheid om binnen een 

bepaalde periode gesprekken door te schakelen naar een andere bestemming, Bijvoorbeeld 

tijdens de kerstperiode. 

Klik aan de linkerzijde op “Telefonie” -> “Doorschakel planning” vervolgens zal het 

onderstaande scherm verschijnen. 

 

 

11.1 planning toevoegen 

Aan de linkerzijde vindt u een overzicht van de ingestelde planningen en aan de rechterzijde 

is het mogelijk om een nieuwe planning toe te voegen. 

Om een planning toe te voegen voert u de volgende gegevens in: 

• Het betreffende telefoonnummer wat doorgeschakeld moet worden 

• Datum en tijd vanaf wanneer de doorschakeling actief moet worden 

• Datum en tijd vanaf wanneer de planning moet stoppen 

• De Bestemming (hierbij heeft u de onderstaande mogelijkheden) (indien aanwezig) 

1. Mobiel nummer 

2. Voicemail (van een toestel) 

3. Extensie (direct toestel) 

4. Tijdplanning 

5. Belgroep 

6. Keuzenmenu 

7. Ingesprektoon 

8. Gesprek beëindigen 

Maak uw keuze,  

NOTE! 

Wanneer u “Mobiel nummer” aangeeft dan dient u onderstaand een 10 cijfer nummer in te 

voeren bijvoorbeeld: 0612345678  of een vast nummer: 0885017600  
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12 Facturen 

In het portaal heeft u de mogelijkheid om uw facturen terug te vinden, tevens kunt u deze 

facturen bekijken, afdrukken en naar uzelf toe mailen. Verder kunt u zien of de factuur wel 

of niet is voldaan.  

Indien een factuur nog niet voldaan is kunt u doormiddel van 1 druk op de “Nu via iDEAL 

betalen” knop uw betaling voldoen via iDEAL. 

 
Afbeelding: Facturen 
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14 Tickets 

Binnen het portaal heeft u de mogelijkheid om tickets in te dienen, deze tickets zijn 

makkelijk voor ons om het beheer richting u zo duidelijk en makkelijk mogelijk te houden. De 

ticket zijn niet verplicht maar het is wel makkelijk. 

 
Afbeelding: Tickets 
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Over VoIP en Mobiel 

VoIP en Mobiel is opgericht in 2006 en is gespecialiseerd in Telecommunicatiediensten over 

internet. VoIP en Mobiel is geregistreerd bij ACM onder nummer: 942446 en valt onder 

toezicht van Agentschap Telecom. 

Met bijna 10 jaar ervaring binnen de telecomsector is VoIP en Mobiel een van de flexibelste 

Telecomproviders binnen Europa. 

 

VoIP en Mobiel 

Vlakdissel 9 

1648 HJ De Goorn 

 

T. 088-5017600 

E. info@voipenmobiel.nl 

I. www.voipenmobiel.nl 

mailto:info@voipenmobiel.nl

