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Brochure voicemail

A. Gebruikte symbolen

Soort Symbool Omschrijving

Aanwijzing
Belangrijke informatie en
aanwijzingen welke u in acht dient
te houden.

Tip Handige tips welke u extra
informatie geeft.

Handeling - Word met een streepje aangegeven
Resultaat na een
handeling ⇒ Wordt met een pijl aangeduid

Opsommingslijst
 

•  
 

Wordt met een punt weergegeven

B. Functie overzicht

De opname tijd van een voicemail bericht is maximaal 180 seconden.
Per voicemail box kunnen maximaal 100 berichten worden bewaard.
Als de bovengrens wordt bereikt zal er een e-mail worden verstuurd naar de
eigenaar van de voicemail box.
(Voorwaarde: bij "voicemail" moet een e-mail adres ingevuld zijn)
Als de bovengrens is bereikt dan krijgt de beller het volgende bericht: "Deze
voicemail box is vol, er kunnen geen nieuwe berichten worden opgenomen.".
Berichten worden 30 dagen bewaard en daarna verwijderd.



2

C. Telefoon

1. Instellen - voicemailbox kiezen en eerste instellingen

Als u voor de eerste keert in het voicemail hebt gekozen, dient u uw voicemail box in te stellen.
 

1.Door op de "Ophalen" knop (Snom), de "message" toets (Yealink) drukken of door het kiezen van
de functie-code * 791 komt u in het voicemail menu.

2.Geeft uw voicemail-pincode in. Als u deze niet weet neem contact op met uw beheerder.

3.Kies voor het inrichten van de voicemail box „0 Mailbox opties“.

4.Kies  „1“, om een begroeting op te nemen.

5.Neem uw begroeting op en druk op „#“ om de opname te stoppen.

6.Met „1“ kunt u de opname bevestigen , met „2“ kunt u de opname herhalen en met „3“ kunt u de
begroeting opnieuw opnemen.

2. gebruik- beluisteren en wissen van berichten

Voor het beluisteren van oude en nieuwe berichten heeft u 2 opties: 

1.Zodra een bericht is opgenomen, kunt u de voicemail bellen. En na het ingeven van de pincode
kunt u via optie  "1"  berichten beluisteren.

2.Als alternatief kunt u het volgende uitvoeren:

Na het bellen van de voicemail drukt u op "2" voor folders.
Selecteer de gewenste folder ,bv. 0 voor „Nieuwe berichten' en vervolgens beluistert u de
berichten.
Aansluitend kunt u met "7" de beluisterde berichten wissen.
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1. Voicemail instellingen in het service portaal

1. Voicemail instellingen in het service portaal

Met de volgende stappen kunt u uw voicemail via het serviceportal configureren:

1.Log in op het serviceportal via portal.nfon.net met de volgende gegevens:

Uw klantnummer (bijvoorbeeld.: K1234).
Het bijbehorende wachtwoord.

2.Klik in het service portaal op het tabblad bestemmingen.

3.Na het maken van een nieuwe bestemming of het selecteren van een bestaande bestemming, kunt
u onder voicemail gewenste aanpassing uitvoeren.

1.Uw voicemail pincode. deze heeft u nodig als u een voicemail bericht  extern of via uw systeem
telefoon wilt beluisteren. Wordt automatisch gegenereerd, u kunt ook zelf een code ingeven.
 

2.Bepaald naar welk e-mail adres een kopie van het voicemail bericht wordt gestuurd.
 

3.CID nummerweergave, het nummer van de beller vermeld wordt.
 

4.Bepaalt of een kopie van het voicemail per e-mail verstuurd moet worden.
 

5.bepaalt of de datum/tijd van het voicemail bericht vermeld wordt.
 

6.Bepaalt of na het versturen van het bericht per e-mail het bericht gewist word.

https://portal.nfon.net
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7.Hier kunt u de volgende begroetingen uploaden

Tijdelijk begroeting
Begroeting bij bezet
Begroeting bij niet beschikbaar
Naam

Klik op   om een begroeting te uploaden. Een nieuw venster wordt geopend waar ik de

begroeting op uw pc kunt selecteren. Als er al een begroeting is geladen kunt u met  deze
beluisteren. Wilt u deze wissen dan kiest u voor   .

Meer informatie over het service portaal vind u in het handboek serviceportaal.

Begroetingen kunnen ook direct via een toestel worden opgenomen.

U kunt de volgende audiobestanden uploaden (max. maximaal 7MB!):

MP3
WAV
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