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VoIP account toevoegen 
Dit artikel laat zien hoe je VoIP accounts (welke worden gebruikt in VoIP telefoons, ATA's en 

Softclients) kan beheren. 
 

 

Velden 

 Beschrijving geeft een beschrijving van het VoIP account en standaard wordt deze 

waarde ook gebruikt voor Uitgaande naam (CLI). 

 Account ID en wachtwoord vormen samen de login voor het toestel en deze worden 

automatisch gegenereerd. 

 Bij Aantal kun je aangeven hoeveel VoIP accounts je wilt genereren. 

 Intern nummer (extensie) is het interne nummer waarmee het VoIP account gekozen 

kan worden. 

 112 regio is de plek waar het toestel wordt geplaatst. De reden dat je dit op dient te 

geven is zodat met bij een gesprek naar 112 wordt doorgeschakeld naar de juiste 

centralist. Is de locatie flexibel of in het buitenland dan selecteer je "landelijk". 

 Uitgaand nummer (CLI) is het nummer dat de gebelde in zijn scherm ziet staan. Je 

kunt hier alleen nummers opgeven die aan je toegekend zijn. Het formaat hiervoor is 

landcode met +, regiocode zonder 0, telefoonnummer (+31854016404). Mocht dit niet 

mogelijk zijn omdat bijvoorbeeld de centrale de + niet aan kan dan is "31854016404" 

toegestaan. Meer over CLI's en DID's. 

 Uitgaande nummer onderdrukken spreekt voor zich. 

 Uitgaande naam (CLI) wordt gebruikt om bijvoorbeeld de naam van toestel mee te 

sturen in het scherm bij een interne doorschakeling. 

 Bij mag uitbellen naar kun je opgeven of je bepaalde restricties wilt aanmaken voor dit 

VoIP account. Standaard mag een gebruiker alles. 
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Meerdere accounts aanmaken 

Bij het aanmaken van meerdere VoIP accounts wordt het veld Intern nummer (extensie) 

automatisch opgehoogd. 

Geavanceerde (SIP) instellingen 

Als je een VoIP account het aangemaakt en je klik op wijzigen zul je een extra link naar 

Geavanceerde (SIP) instellingen aanpassen vinden. Hier vind je zaken als Connectie 

afhandeling, NAT ondersteuning, extra beveiliging en instellingen voor Nummerherkenning. 
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Een VoIP trunk toevoegen 

Een VoIP trunk toevoegen.  

Afbeelding 

 

Velden 

 Beschrijving heeft een beschrijving van het VoIP trunk en standaard wordt deze 

waarde ook gebruikt voor Uitgaande naam (CLI). 

 Account ID en wachtwoord vormen samen de login voor het toestel en deze worden 

automatisch gegenereerd. 

 Intern nummer (extensie) is het interne nummer waarmee het VoIP account 

aangekozen kan worden. 

 Aantal lijnen heeft het aantal gesprekken dat een gebruiker op zijn toestel kan voeren 

aan. Een doorschakeling geldt niet als een gesprek. Bij meer dan twee lijnen kunnen 

extra kosten in rekening worden gebracht. 

 112 regio is de plek waar het toestel wordt geplaatst. De reden dat je dit op dient te 

geven is zodat met bij een gesprek naar 112 wordt doorgeschakeld naar de juiste 

centralist. Is de locatie flexibel of in het buitenland dan selecteer je "landelijk". 

 Het Gebruik de CLI informatie van de trunk zorgt ervoor dat een VoIP server of VoIP 

centrale zelf mag bepalen welk nummer uit hun range wordt meegezonden. 
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 Het formaat hiervoor is landcode met +, regiocode zonder 0, telefoonnummer 

(+31854016404). Mocht dit niet mogelijk zijn omdat bijvoorbeeld de centrale de + 

niet aan kan dan is "31854016404" toegestaan. Meer over CLI's en DID's. 

 Uitgaand nummer (CLI) is het nummer dat de gebelde in zijn scherm ziet staan. Je 

kunt hier alleen nummers opgeven die aan je toegekend zijn. 

 Uitgaande nummer onderdrukken spreekt voor zich. Let wel, als "Gebruik de CLI 

informatie van de trunk" ook aan staat overschrijft dit de "Uitgaande nummer 

onderdrukken" optie. 

 Uitgaande naam (CLI) wordt gebruikt om bijvoorbeeld de naam van toestel mee te 

sturen in het scherm bij een interne doorschakeling. 

 Bij mag uitbellen naar kun je opgeven of je bepaalde restricties wilt aanmaken voor dit 

VoIP account. Standaard mag een gebruiker alles. 

 Gespreksopname is een functionaliteit die later wordt toegevoegd. 

Geavanceerde (SIP) instellingen 

Als je een VoIP trunk hebt aangemaakt en je klikt op wijzigen zul je een extra link naar 

Geavanceerde (SIP) instellingen aanpassen vinden. Hier vind je zaken als Connectie 

afhandeling, NAT ondersteuning, Extra beveiliging en extra instellingen voor 

Nummerherkenning. Let op: Bij de meeste Asterisk centrales dient de "CLI header" op 

"Remote-Party-ID" te staan. 

Verbinden op basis van IP 

Het is mogelijk om een trunk op te zetten op basis van het externe IP-adres van de centrale. 

Bij 'Geavanceerde (SIP) instellingen aanpassen is het mogelijk om een Vaste hostnaam in te 

stellen. Hier vul je het externe IP-adres in van de centrale. Vink vervolgens Authenticeer 

INVITE's uit. In de centrale is het nu niet meer nodig om de Register string mee te sturen. 
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Vast/Mobiel 

Regionale nummers en 06-nummers waarnaar je door wilt schakelen toevoegen.  

De Bestemming van het gesprek, oftewel een 06- of regionaal nummer. Dit doe je in het 

format Landcode, Regio (zonder voorloop 0) en Nummer. Het Nederlandse nummer 085-

4016404 wordt dus +31854016404. Beschrijving spreekt voor zich. 

Met Doorgeven van nummerweergave bepaal je welk nummer je wilt zien in het display van 

de eindbestemming op het moment dat er een gesprek binnen komt. Je kunt kiezen uit: 

 Onderdrukt 

 Nummer van beller 

 Gebelde nummer 

Vaak wordt er gekozen voor het laatste zodat je weet dat je op je zakelijke nummer wordt 

gebeld. Uitgaande gesprekken opnemen is een functionaliteit die later wordt toegevoegd. 

Screenshot 
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Belgroep toevoegen 

Een groep aanmaken van VoIP accounts, trunks of eindbestemmingen die bij elkaar horen en 

gezamenlijk over gaan. Een bestaande belgroep bewerken. 

Screenshot 

 

Velden 

 Intern nummer (extentie) is een nummer dat vanaf een VoIP toestel gebeld kan 

worden om de belgroep aan te kiezen. 

 Beschrijving beschrijf hier de belgroep, bijvoorbeeld 'allemaal' of 'sales'. Belmethode 

wordt in de toekomst uitgebreid met extra opties, en 'Allemaal' betekent dat alle 

geselecteerde items over gaan. Dit kun je gewoon zo laten staan. 

 Negeer doorschakelingen betekent dat de doorschakelingen die op een telefoon met 

een VoIP account zijn aangemaakt niet worden uitgevoerd. We adviseren dit vinkje 

altijd aan te hebben staan. 

 Bevestig gesprekken wordt ook wel gespreksvalidatie genoemd. Wanneer dit staat 

aangevinkt in een belgroep krijg je bij een binnenkomende oproep te horen: 'Toets een 

1 om dit gesprek te beantwoorden.' Deze functionaliteit zorgt ervoor dat een 

inkomende oproep bijvoorbeeld niet ongewenst naar de voicemail van een mobiele 

telefoon gaat terwijl er andere mobiele telefoons wel beschikbaar zijn. 

 Bestemmingen hier kun je de VoIP toestellen of de externe nummers kiezen die samen 

in een belgroep moeten komen te staan. Selecteer bijvoorbeeld eerst een VoIP account 
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en klik vervolgens op het blauwe pijltje er rechts van. Zo komt deze bij de 

geselecteerde VoIP accounts te staan die samen de belgroep vormen. 

Interne nummers 

Geef alle belgroepen een zelfde type intern nummer. Kies er bijvoorbeeld voor om alle 

voipaccounts in de 200-serie te doen (201 t/m 299) en de belgroepen in de 300-serie (301 t/m 

399). Dit zorgt voor duidelijkheid binnen je beheeromgeving. 
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Voicemail  
 

Hoe werkt Voicemail bij Glowing VoIP?  

 
Screenshot 

 

Voicemail opnemen 

 Download het open-source programma Audacity en installeer het op je PC of Mac. 

 Start de opname en spreek de voicemail in. 

 Bewerk de opname zo nodig en sla hem op. 

Geluid uploaden 

 Ga in het menu naar Geluiden en klik vervolgens op Toevoegen. 

 Voer een naam en beschrijving in. 

 Selecteer het bestand en klik daarna op Opslaan. 

Voicemail instellen 

 Klik in het hoofdmenu op Voicemail en klik op toevoegen. 

 Voer bij Voicemail box een vrij intern nummer in, bijvoorbeeld 600. 

 Geef een beschrijving, bijvoorbeeld Voicemail Klaas. 

 Voer het e-mail adres in waar de voicemails op afgeleverd moeten worden. 

 Selecteer bij Welcome message: Geen melding. 

Belplan wijzigen 

 Klik in de menubalk op Belplan en selecteer het juiste telefoonnummer. 

 Druk op de plus, er verschijnt een extra stap in beeld. 

http://www.audacityteam.org/download/
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 Selecteer bij de zojuist toegevoegde stap Melding en kies vervolgens de juiste 

melding. 

 Druk nogmaals op de plus en selecteer hier Voicemail en de gewenste voicemailbox. 
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Geluid 

Geluidsbestand opnemen 

Screenshot 

 

Geluidsbestand opnemen 

 Download het open-source programma Audacity en installeer het op je PC of Mac. 

 Start de opname en spreek de tekst in. 

 Bewerk de opname zo nodig. 

 Sla het bestand op als een .wav-bestand. (.mp3 en .gsm-bestanden zijn ook toegestaan, 

maar .wav is het gemakkelijkst). 

 Een geluidsbestand opnemen kan op vrijwel elke smartphone ook eenvoudig.  

 Bij een iPhone is er bijvoorbeeld de standaard app Dictafoon om een geluidsbestand 

op te nemen. 

Geluidsbestand uploaden 

 Ga in het menu naar Geluiden en klik vervolgens op Toevoegen. 

 Voer een naam en beschrijving in. 

 Selecteer het bestand en klik daarna op Opslaan. 

 GeluidUploaden-600.jpg. 

 Ga terug naar het hoofdmenu en klik daar op Meldingen. 

 Klik op Toevoegen en geef een naam in voor de melding. 

 Selecteer het juiste geluid en druk vervolgens op Opslaan. 

 
 

http://www.audacityteam.org/download/
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Meldingen 
 

Screenshot 

 

Melding aanmaken 

Klik in het hoofdmenu op Meldingen Klik op Toevoegen en geef een naam in voor de 

melding Selecteer het juiste geluidsbestand en druk vervolgens op Opslaan. 

Routering wijzigen 

 Klik in het hoofdmenu op Routeringen en selecteer het juiste telefoonnummer. 

 Druk op de plus, er verschijnt een extra stap in beeld. 

 Selecteer bij de zojuist toegevoegde stap Melding en kies vervolgens de juiste 

melding. 

 RouteringMetMelding.png. 

 Klik op Opslaan. 

 De voicemail is nu ingesteld. 

 
 
 
 
 
 
 



 

14 

 

 
 

Openingstijden 
 

Screenshot 

 

Het is hier mogelijk om de routering van een nummer aan te passen op basis van 

openingstijden. 

Openingsuren 

Vul de openingsuren in. De ingegeven uren gelden voor de aangevinkte dagen van de week - 

als een dag niet is aangevinkt dan gelden de ingegeven uren niet voor die dag. Met het plusje 

kun je een openingstijdgroep nog specifieker inrichten. Zo kunt u bijvoorbeeld eerst instellen 

dat u open bent van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur in. 

Openingsdagen 

Als er alleen dagen worden aangevinkt en geen tijd wordt ingevuld, dan geldt het voor de 

gehele dag. Wanneer er geen periode ingevuld is dan geldt het hele jaar. 

Periode 

Er kan ook een periode ingevuld worden, bijvoorbeeld feestdagen of een vakantie. 

Routering 

De openingstijdsgroepen werken op basis van voorwaarden. Wanneer er aan de tijdsgroep 

vakantiedagen voldaan wordt (stap 1.1) dan krijgt de gebruiker de melding Feestdag te horen 
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(stap 1.1.1). 

Als er niet aan deze tijdsgroep voldaan wordt (stap 1.2) dan controleert het systeem de 

voorwaarden van de tijdsgroep Open (stap 1.2.1). Wanneer er aan deze voorwaarden voldaan 

is dan krijgt de beller de melding Welkom te horen en vervolgens schakelt het systeem de 

beller door naar de belgroep. Voldoet de tijdsgroep niet aan de voorwaarden dan zal de beller 

de melding Gesloten te horen krijgen. 
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Keuzemenu 
 

Screenshot 

 

De detailgegevens van een keuzemenu instellen, zoals de timeout, het aantal pogingen en 

enkele standaardmeldingen. 

Velden 

 Naam: De naam die wordt gebruikt van het selecteren van een keuzemenu in de 

routering. 

 Beschrijving: Spreekt voor zich; puur administratief en niet verplicht. 

 Timeout: Het aantal seconden dat een beller de tijd heeft om een keuze in te toetsen. 

Hierna wordt naar de timeout/mislukt-stap doorgerouteerd. Standaard 10 seconden. 

 Aantal pogingen: Het aantal pogingen dat een beller heeft om een geldige keuze in te 

toetsen. Hierna wordt naar de timeout/mislukt-stap doorgerouteerd. Welke toetsen 

geldig zijn, hangt af van wat er in de routering is ingesteld. Standaard 3 pogingen. 

 Begin-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld op het moment dat een 

beller in het keuzemenu terechtkomt. 

 Fout-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld als een beller het hierboven 

ingestelde aantal pogingen om een geldige keuze te maken heeft overschreden. 

 Timeout-bericht: Optioneel; het bericht dat wordt afgespeeld als een beller langer dan 

het bij het Timeout-veld ingestelde aantal seconden geen keuze heeft ingetoetst. 

Routering instellen 
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Een keuzemenu-routering kan er als volgt uit zien: 

 

Als in de routering een keuzemenu wordt geselecteerd, worden er initieel twee routeerstappen 

met opties aangemaakt, waarvan de laatste 'Mislukt' heet. Deze moet altijd bestaan. Als een 

beller over het maximum aantal pogingen of seconden heenkomt, wordt hij doorgerouteerd 

naar wat hieronder is ingesteld, in dit geval naar de voicemail. 

In de andere optie-routeerstappen kan een toets geselecteerd worden: de cijfers 0 t/m 9, * en 

#. Er kunnen zoveel opties aangemaakt als je wilt door rechts naast de optie met het +-icoon 

een nieuwe routerstap te maken. Hierbij geldt wel dat elke optie ten hoogste 1 keer kan 

voorkomen in een keuzemenu. 

Het is ook mogelijk om diepere sub-keuzemenu's aan te maken. Dit kan 'genest', zie het 

volgende voorbeeld: 

Hier is een tweede keuzemenu gemaakt waarin een beller terechtkomt als hij in het 

'hoofdmenu' de optie 2 heeft gekozen. Als extraatje wordt de beller bij een timeout of een 

overschrijding van het aantal pogingen teruggerouteerd naar het hoofdmenu dankzij de jump-

routeerstap.  
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Telefoonnummer toevoegen  
 

Screenshot 

 

Hier kun je nieuwe telefoonnummers voor je organisatie aanmaken of bestaande nummers 

verwijderen. 

Velden 

 Netnummer:  

Kies hier de regio waar je een nummer voor wilt aanvragen. 

 Aantal opvolgende nummers:  

Kies hier het aantal nummers dat je wilt hebben. Dit is altijd een opeenvolgende reeks 

nummers, van 0 t/m 9 op het einde. 

 Nummer:  

Kies hier uit een rij van vijf mogelijkheden. 
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Belplan 

De routering van binnenkomende gesprekken op een nummer beheren. 

Screenshot 1 

 
Screenshot 2 

 

 

Velden 

Je geeft altijd eerst het nummer op dat je wilt gebruiken. Dit doe je in het format Landcode, 

Regio (zonder voorloop 0) en Nummer. Het Nederlandse nummer 085-4016404 wordt dus 

+31854016404. 

Bij het toevoegen dien je eerst het nummer op te geven en kun je daarna de routering 

aanmaken in stap 2. Hierbij selecteer je eerst het Type waarnaar je wilt doorschakelen (bv 

Vaste eindbestemming/ Gebruiker/ Belgroep etc). 

Vervolgens kun je in per stap aangeven wat er moet gebeuren. De beltijd geeft aan hoelang (in 

seconden) er gepoogd wordt te bellen op een stap. 
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Met de pijltjes kun je een stap naar boven of naar beneden schuiven. Met de + en - kun je 

stappen toevoegen en verwijderen. 

Fases 

Bijzonder aan het toevoegen van een Routering is dat dit in fasen gebeurd. Bij stap 1 selecteer 

je het nummer, bij stap twee geef je aan hoe de routering zal verlopen. 

Wildcards 

Je kunt wildcards gebruiken. Dit gebruik je als je bijvoorbeeld 10 nummer op dezelfde wijze 

routeren. De wildcard is een x. +3150101000x routeert +31501010000 t/m +31501010009 op 

dezelfde manier. 

Mocht je nou voor +31501010004 een uitzondering willen maken, dan kun je deze gewoon 

los toevoegen. Individuele routeringen van nummer overschrijven grotere routeringen. Het 

kleinste blok (wat dus ook 1 kan zijn) is altijd leidend voor de routering. 

Tips 

Beltijd 

De maximale wachttijd voordat een beller de verbinding verbreekt is over het algemeen 

minder dan 30 seconden. Hou hier rekening mee bij het opzetten van de routering. Zorg 

ervoor dat deze uit maximaal 3 stappen bestaat. 

Externe schakelingen 

Het schakelen naar een externe locatie heeft een opzettijd. Naar mobiel is deze ongeveer 5 

seconden en naar een vast nummer ongeveer 2. Hou hier rekening mee in de routering. 

VoIP accounts en trunks 

Als een VoIP trunk niet bereikbaar is, of een VoIP account niet bereikbaar is of op DnD (Do 

Not Disturb) staat, schakelt hij automatisch door naar de volgende stap. Staat het bewuste 

account in een Belgroep gaan de overige toestellen gewoon over. 
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Filter 
 

Screenshot 

 

Via een filter is het mogelijk om één of meerdere nummers te filteren uit al het belverkeer en 

hier een specifieke routering voor aan te maken. 

Geef de telefoonnummers waarvoor je de filter wilt aanmaken hier op en klik op opslaan. (Je 

kunt 'losse' telefoonnummers toevoegen, maar ook hele landen. Wil je bijvoorbeeld bellers uit 

Frankrijk blokkeren, of naar een medewerker sturen die goed Frans kan? Zet dan alleen de 

landcode van Frankrijk in de filtergroep (+33)) Je kunt de filter nu toevoegen aan een Belplan. 

In een belplan dient het filter als eerste stap opgenomen te worden. Wanneer je het 

aangemaakte filter selecteert als eerste stap, verschijnt er 'voldoet aan' en 'voldoet niet aan.' 

Bij 'voldoet aan' selecteer je wat er moet gebeuren met een oproep van een telefoonnummer 

die opgenomen is in de filtergroep. Bij 'voldoet niet aan' selecteer je wat er moet gebeuren 

met oproepen van telefoonnummers die niet zijn opgenomen in de filtergroep. In dit 

voorbeeld wordt gekeken of de beller voldoet aan de filter (stap 1) en in dit geval 

doorverbonden naar een mobiel nummer (stap 1.1). Voldoet de beller niet aan de filter dan 

wordt het gesprek doorgezet naar een voipaccount (stap 1.2). 
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Wachtrij 
 

Screenshot 

 

Een wachtrij is een functionaliteit waarin bellers in de wacht worden gezet op het moment dat 

alle medewerkers (die in de belgroep achter de wachtrij zitten) in gesprek zijn. Een beller 

staat in de wacht tot er een toestel in de belgroep vrijkomt. 

Velden 

 Naam: De naam die wordt gebruikt voor het selecteren van een wachtrij in het belplan. 

 Beschrijving: Spreekt voor zich; puur administratief en niet verplicht. 

Wachtrij instellingen 

 Maximale wachttijd (s): Het aantal seconden dat een beller in de wachtrij kan zitten. 

Standaardwaarde is 900 seconden. (Wat er hierna gebeurt is vrij in te stellen in het 

belplan - je kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om de verbinding te laten verbreken of 

om naar een voicemail te gaan.) 

 Maximale wachtrijgrootte: Het maximale aantal bellers dat tegelijkertijd in de wachtrij 

kan zitten. Standaard 12 bellers. Bij overschrijding hiervan geldt hetzelfde als bij de 

overschrijding van de maximale wachttijd. 
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 Meldfrequentie (s): Tijdsinterval in seconden tussen twee meldingen. 

Standaardwaarde is 30 seconden. 

 Melding gebaseerd op: Geeft aan welke soort melding steeds wordt gegeven op het 

hierboven aangegeven tijdsinterval. Er kan gekozen worden uit: Aantal bellers in 

wachtrij: de melding die de beller in de wachtrij te horen krijgt geeft aan hoeveel 

wachtenden er nog voor die beller in de wachtrij zitten. Verwachte wachttijd: de 

melding die de beller in de wachtrij te horen krijgt geeft een schatting van de wachttijd 

voordat die beller aan de beurt is. 

Meldingen algemeen 

Hier kan een aantal optionele algemene meldingen worden ingesteld. Er kan gekozen worden 

uit de geuploade geluidsbestanden (voor deze module zijn dus geen meldingen nodig, maar 

kunnen de geluidsbestanden direct gebruikt worden). 

 Startbericht: Het bericht dat wordt afgespeeld zodra een beller in de wachtrij 

terechtkomt. 

 Wachttijd overschrijding bericht: Het bericht dat wordt afgespeeld zodra een beller 

langer dan het bij Maximale wachtijd (s) ingestelde aantal seconden in de wachtrij zit. 

 Wachtrij vol bericht: Als een beller in de wachtrij terechtkomt terwijl daar al het bij 

Maximale wachtrijgrootte ingestelde aantal bellers in zit, dan wordt dit bericht 

afgespeeld. 

Belplan instellen 

Een wachtrij moet altijd op een belgroep uitkomen. Als de wachtrij maar op 1 VoIP account 

uit moet komen, moet deze VoIP account dus in een belgroep worden gezet, zodat deze 

belgroep geselecteerd kan worden in het belplan. Bellers blijven in de wachtrij zolang de 

maximale wachttijd nog niet is verstreken en de maximale wachtrijgrootte nog niet is bereikt 

op het moment dat ze in de wachtrij terecht komen. 

In andere gevallen wordt de beller doorgerouteerd naar wat er onder "Wachtrij vol of 

wachttijd verlopen". In het bovenstaande voorbeeld komt de beller dan op de voicemail uit. 
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Meeluisteren 
 

Screenshot 

 

Met deze functie is het mogelijk om mee te luisteren met andere telefoons die vallen onder je 

eigen account 

 Voer bij intern nummer een vrij intern nummer in, bijvoorbeeld 550. 

 Geef een beschrijving, bijvoorbeeld Meeluisternummer. 

 Het veld wachtwoord kun je leeg laten. Je kunt dan direct meeluisteren. Wil je het 

nummer beveiligen met een wachtwoord, vul hier dan een (numeriek) wachtwoord in. 

 Het vinkje bij Alle extensies zorgt er voor dat je bij alle telefoons van je account kan 

meeluisteren. Zet je het vinkje uit, dan kun je specifiek één of meerdere accounts 

aanwijzen. 

Gebruik 

Wanneer je bijvoorbeeld met een collega wilt meeluisteren dan kies je voor zijn 

extensienummer dat je hier hebt aangemaakt. 

Meerdere accounts 

Om te switchen tussen de voipaccounts waarbij je meeluistert druk je tijdens het gesprek op *. 
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Gespreksopname 
 

Screenshot 

 

Met gespreksopname kunnen gesprekken opgenomen worden. Gespreksopname moet je eerst 

expliciet toestaan binnen je accountinstellingen. Hier staat een vinkje om het toe te staan met 

een melding erbij over verplichtingen. Verder kan de standaard opname status van VoIP 

accounts ingesteld worden. 

 

Gespreksopname kan op drie plekken geactiveerd worden. De eerste kan dus bij de account 

instellingen. Daarnaast kan deze instelling per VoIP account overschreven worden. 

Gespreksopname kan ook aangezet worden in een belplan van een nummer via een 

routeerstap. 

VoIP Account 

Per VoIP account kan de standaard gespreksopname status aangepast worden. De keuzes 

spreken voor zich. In de toekomst komt hier ook nog 'On demand' bij. Hierbij kan met behulp 

van een * code vanaf dat moment opgenomen worden. 

Belplan 
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In het belplan kan ook een gespreksopname routeerstap opgenomen worden. Het gesprek zal 

vanaf die routeerstap opgenomen worden. 

Opnames terugluisteren 

Op het gesprekken scherm kunnen de opnames eenvoudig teruggeluisterd en gedownload 

worden. 

Meldingen voor Call Recording 

Call recording mag alleen worden gebruikt als klanten daarvan op de hoogte worden gebracht. 

Hieronder staan twee standaardmeldingen die in een belplan worden ingevoegd. Hiervoor is 

de module meldingen nodig. 

 "Dit gesprek kan worden opgenomen vanwege trainingsdoeleinden" 

 "Dit gesprek kan worden opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te 

verbeteren" 
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E-mail naar fax 
 
Screenshot 

 

 

Dit artikel geeft uitleg hoe je Email naar fax-accounts kan beheren. Het is nodig om een 

email2fax-account te hebben om gebruik te kunnen maken van de email2fax en de webfax. 

Velden 

 Naam: de naam van de email2fax-account die wordt gebruikt om te selecteren bij het 

aanmaken van een EmailAddress of een OutboundFaxMessage. 

 Beschrijving: een omschrijving die puur voor administratief is en niet van belang is 

voor het functioneren van de email2fax-account. 

 Uitgaand nummer: het nummer dat wordt gebruikt voor het uitfaxen. Hiervoor moet 

een nummer gebruikt worden dat is toegekend aan de klant. In het gele vak bovenaan 

het scherm staan enkele suggesties van nummers die gebruikt kunnen worden. 

 Onderdruk uitgaand nummer: als dit wordt aangevinkt, wordt het nummer onderdrukt 

bij het uitfaxen. 

 Mag faxen naar: hier kan geselecteerd worden naar welke eindbestemmingen 

toegefaxt mag worden vanaf dit email2fax-account. Standaard staan "Nationaal vast" 

en "Betaald informatie 0900" geselecteerd. 
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Fax naar Email 
 

Screenshot 

 

Fax naar Email is de dienst waarmee je faxen kunt ontvangen. Deze faxen worden verstuurd 

naar jouw faxnummer. Het systeem zet deze fax om in een PDF-document en verstuurd het 

vervolgens naar het door jou opgegeven e-mailadres. Hiervoor heb je de fax naar email dienst 

nodig en een telefoon/faxnummer. 

Aanmaken van deze dienst 

Als je deze dienst wilt aanmaken, dan kun volg je de volgende stappen volgen: 

 Klik op de oranje knop 'toevoegen'. 

 Ga akkoord met de vermelde kosten. 

 Geef een naam aan het faxaccount (bijvoorbeeld 'faxnaaremail' of 'fax Bedrijfsnaam'). 

 Voor het emailadres in waar de inkomende faxen naar verstuurd mogen worden. 

 Ga terug naar het dashboard (Indien je nog geen faxnummer hebt, kun je deze 

aanmaken bij het icoontje 'telefoonnummer'). 

 Ga naar 'Routering' en klik op toevoegen. 

 Klik bij 'suggesties' op het nummer dat je als faxnummer wilt gebruiken en klik op 

'stap 2'). 

 Klik in de grijze balk en selecteer in het eerste menuutje 'fax naar email' en in het 

tweede menuutje het emailadres. 

 Druk 'opslaan' en je bent klaar! 
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Faxen komen niet aan? 

Wanneer je faxberichten niet aankomen, ligt het altijd aan het feit dat de emailberichten 

ergens worden tegengehouden. Check eerst je emailspamfilters. Het faxbericht wordt 

verstuurd door 'no-reply@glowing-solutions.nl'. Zorg ervoor dat dit adres door je mailclient 

wordt geaccepteerd. 
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Toestel instellen 
 

Yealink toestellen instellen VoIP 

Op deze pagina vind je de instellingen voor de Yealink T20P, T22P, T26P, T28P en VP530 

toestellen. De Yealink's zijn eenvoudig te configureren VoIP toestellen. Het type toestel 

maakt onder andere onderscheidt in het aantal beschikbare lijnen en LCD (kleuren) scherm. 

De configuratie van de Yealink toestellen zijn zo goed als identiek en hiervoor kunnen 

onderstaande instellingen aangehouden worden.  

 Log in op de webinterface van de telefoon. 

 Voer hier, indien nodig, gebruikersnaam en wachtwoord in. Standaard is dit Admin 

(zowel gebruikersnaam als wachtwoord). 

 Klik bovenin op "Account" en selecteer op welke lijn je het VoIP account wilt 

installeren.  

 

Vul de onderstaande informatie in: 

 Account Active: Zet deze op "enabled" 

 Label & Name: Dit zijn vrije velden. Kies hier bijvoorbeeld de extensie en de naam 

van de medewerker (203 Kantoor2) 

 Register Name & User name: Dit is de inlognaam van het VoIP account dan je wilt 

instellen en bestaat uit 9 cijfers. Let op dat je dit Account ID ook invult bij "User 

name". 

 Password: spreekt voor zich en is het wachtwoord wat bij dit VoIP account hoort.  

 SIP Server: sip.glowing-solutions.nl 

 Backup SIP Server: sip. glowing-solutions.nl 

 Enable Outbound Proxy Server: Enabled. 

 Outbound Proxy Server: sip. glowing-solutions.nl 

 Selecteer overal als Poort: Port 5060 of 6060. 

 Transport: UDP. 

 

 



 

31 

 

Kies links in het menu voor "Advanced": 

 UDP Keep-alive Interval (seconds): 30 

 Login Expire (seconds): 3600 

 Local SIP Port: bijvoorbeeld 5062 

 Subscription Period (seconds): 1800 

Instellen VoIP SIP Yealink 

  
 

 


