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1. Inleiding 

Als beheerder (Telecom Manager) van de functionaliteit op uw Vodafone One Net Enterprise 2014 
omgeving kunt u op de ONE Beheerportal de instellingen voor uw organisatie en van individuele 
gebruikers aanpassen. Afhankelijk van het profiel dat aan u als beheerder is toegekend (“Site Chooser” of 
“Customer Chooser”) heeft u toegang tot de groep gebruikers waartoe u behoort (Site Chooser) of alle 
groepen gebruikers binnen uw organisatie (Customer Chooser). Hierdoor kan het voorkomen dat de in 
deze handleiding getoonde schermen iets afwijken van de schermen zoals u ze zult zien. De werking is 
echter gelijk. 

U kunt onder andere de volgende instellingen beheren: 

 Nummer(s) van uw groep/organisatie 
 Gebruikers in uw groep/organisatie met een One Net Vast, Mobiel of Combi seat 
 Werktijden, niet-werktijden en vakantieschema’s 
 De afhandelingen van inkomende oproepen en de restricties aan uitgaande oproepen 
 Instellingen voor Muziek in Wachtstand 

In deze handleiding worden uitsluitend de expliciete beheermogelijkheden voor de Self Service portal op 
groepsniveau beschreven. Aanvullend zijn diverse handleiding beschikbaar: 

 Voor de aanvullende instellingen op gebruikersniveau kunt u de “Vodafone One Net Enterprise 
Gebruikers Handleiding Self Service portal” raadplegen.  

 De Service Gids kunt u raadplegen voor andere benodigde beheer informatie voor One Net 
Enterprise die niet via deze portal zijn te beheren.  

 Voor de specifieke features die standaard beschikbaar zijn voor de verschillende 
gebruikersprofielen ONE vast, ONE flex, ONE combi en ONE mobiel kunt u naslaan in de One Net 
Enterprise feature beschrijving. 

 Vodafone One Net Enterprise Eindgebruikers QRG  kunt u raadplegen voor specifieke 
gebruikersinformatie; Daarnaast zijn de diensten zoals voicemail, ONE Toolbar of het gebruik van 
de ONE Receptionist of ONE Call Center toegelicht in de betreffende Quick Reference Guides.  

U wordt dringend verzocht alleen instellingen te wijzigen zoals deze in de training en/of deze handleiding 
omschreven zijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de Vodafone Support Desk. Het ongeautoriseerd wijzigen van 
instellingen kan leiden tot bereikbaarheidsproblemen en het in rekening brengen van herstelkosten door 
Vodafone. De Customer Chooser autoriseert alle Site Choosers binnen de organisatie en zal het 
aanspreekpunt voor hen zijn. Vodafone autoriseert de Customer Chooser en is het aanspreekpunt 
hiervoor. 

Bijzondere aandachtspunten 

 Vodafone heeft een strikte policy wat betreft wachtwoorden. Met name het periodiek vernieuwen 
van het wachtwoord, het aanvragen van nieuwe wachtwoorden en het formaat hiervan vallen 
daaronder. Deze policy is er volledig op gericht om uw netwerkomgeving en die van Vodafone zo 
goed mogelijk te beveiligen. 

 Wanneer u muziek in de wachtstand wilt gaan toepassen binnen uw organisatie, dan dient u er 
rekening mee te houden dan dit onder de BUMA-STEMRA (auteursrechten) valt. 
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 Brengt u wijzigingen in de instellingen aan, vergeet dan niet op de “Apply” en/of “OK” knop te 
drukken welke u boven en onderaan iedere pagina vindt. De aangebrachte wijzigingen worden 
dan pas opgeslagen. 
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2. Webportal inleiding 

2.1 Inloggen 

De Engelstalige self service portal kunt u benaderen via: http://myonenet.service.vodafone.nl. U ziet dan 
de onderstaande login pagina. Om in te loggen heeft u een User ID en wachtwoord nodig. Deze worden 
aan u verstrekt door uw beheerder. 

Voer de gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Login”. 

 

2.2 Uitloggen 

Als u klaar bent met uw werkzaamheden op de portal dan is het verstandig om weer uit te loggen. Dit 
voorkomt dat anderen onverhoeds wijzigingen aanbrengen op uw account, waardoor de telefonie voor de 
gehele organisatie kan worden ontregeld. 

Om uit te loggen klikt u rechtsboven in de pagina op “Logout”. 
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2.3 Group Hoofdscherm 

 

1. Titelbalk & plaats in de menustructuur 
Geeft weer: de titelbalk informatie,  waar op programmeerniveau u zich bevind, alsook de 
mogelijkheid om uit te loggen 

2. Hoofdopties 
Options, hier treft u de lijst met hoofdopties 

3. Submenu  
 lijst met features behorend bij de gekozen hoofdoptie 
 

1. Titelbalk informatie 

In de titelbalk kunt u altijd zien waar in de menustructuur u zich bevindt:  

 op organisatieniveau (alleen voor Customer Chooser) 
 op groepsniveau (voor Customer Chooser en Site Chooser) 
 op gebruikersniveau (voor Customer Chooser en Site Chooser). 

Tevens kunt u in de titelbalk aan de rechterkant op ‘Logout’ klikken om uit te loggen 

2. Options 

Als u succesvol bent ingelogd op de portal, ziet u het Hoofdscherm. Aan de linkerkant van het scherm ziet 
u, onder het kopje ‘Options’ , een lijst met hoofdopties waaruit u een keuze kunt maken. 

3. Submenu 

Door het aanklikken van een hoofdoptie opent in het midden van het scherm een submenu met opties, de 
zogenaamde features. Een aantal van deze features kunt u aanpassen, andere hebben geen 
instelmogelijkheid of zijn gemarkeerd als ‘alleen lezen’. 

Submenu met optiemogelijkheden
Titelbalk & plaats in 
de menustructuurHoofdopties
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Bij “Change Password” kunt u het wachtwoord voor uw webportal login aanpassen. U dient eerst het 
huidige wachtwoord in te voeren, gevolgd door het nieuwe wachtwoord. Ter controle dient u nogmaals 
het nieuwe wachtwoord in te voeren. Sla de wijzigingen op met “OK” of “Apply”. 

 

Als Customer Chooser heeft u toegang tot alle groepen. Druk hiervoor op “Groups”. 

 

Door op “Search” te drukken krijgt u een overzicht van alle groepen 
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Na één van de groepen gekozen te hebben opent zich het Hoofdscherm voor deze groep. U kunt zien in 
welke groep u zich bevindt door de aanduiding in de titelbalk. 

 

In de titelbalk kunt u altijd zien waar in de menustructuur u zich bevindt: op organisatieniveau (alleen voor 
Customer Chooser), op groepsniveau (voor Customer Chooser en Site Chooser) of op gebruikersniveau 
(voor Customer Chooser en Site Chooser). 
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3. Webportal opties en instellingen 

Brengt u wijzigingen in de instellingen aan, vergeet dan niet op de “Apply” en/of “OK” knop te drukken 
welke u boven en onderaan iedere pagina vindt. De aangebrachte wijzigingen worden dan pas opgeslagen. 

3.1 Profile 

Onder de hoofdoptie “Profile” vindt u de algemene instellingen voor uw groep en/of vestiging. 

3.1.1 Users 
In de feature “Users” kunt u gebruikers binnen uw groep/vestiging zien en beheren. Meer informatie over 
de gebruikersfeatures en het beheer hiervan vindt u in de “Vodafone One Net Handleiding Eindgebruiker”. 

Door op “Search” te drukken krijgt u een overzicht van alle gebruikers binnen de door u eerder 
geselecteerde groep. 

 

Wanneer u één gebruiker selecteert opent het Hoofdscherm voor deze gebruiker.  
In de titelbalk wordt getoond welke gebruiker u geselecteerd heeft. 
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3.1.2 Profile 
In de feature “Profile” kunt u de naamgeving en andere gegevens voor een specifieke gebruiker 
raadplegen en beheren. Ook kunt u de taal van het toestelmenu aanpassen. Aan te raden is in ieder geval 
het emailadres in te vullen. 

 

 Gebruikers met een ONE combi en ONE flex profiel hebben twee profile pagina’s, een voor het 
profiel met het vaste nummer en een voor het  profiel met het mobiele nummer. Elk van de 
profiel pagina’s zal los van elkaar moeten worden aangepast. 

 Tip bij naamgeving voor gebruikers met een ONE combi en ONE flex profiel is te zorgen dat de 
voornaam en achternaam op de mobiele en vaste Profiel pagina identiek zijn, maar dat de  
achternaam op de mobiele Profile de toevoeging ‘mobiel’ krijgt.  Doordat de namen en nummers  
na elkaar komen in de receptioniste tool, geeft het de receptionist eenvoudig overzicht van de 
vaste en mobiele presence status van de ONE flex en ONE combi gebruiker.  

  

3.1.3 Addresses 
Hier kunt u het vaste telefoonnummer beheren voor de door u geselecteerde gebruiker.  

>naam< 

>naam< 

 

>naam< 

>naam< 

 

>naam< 

>naam< 

 

>naam< 

>naam< 

 

>nr< 

>naam< 

 

>nr< 

>naam< 
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3.1.4 Passwords 
Hier kunt u de wachtwoorden voor een gebruiker resetten.  
Dit betreft de wachtwoorden voor  

 toepassingen waaronder ONE Toolbar waar gebruikers ‘Web-access’ nodig hebben  
 de ONE vast gebruiker voor voicemail portal wachtwoord (‘Portal’).  

Gebruikers met een ONE combi en ONE flex profiel hebben twee Profile pagina’s, echter alleen voor het 
profiel met het vaste nummer geeft u het wachtwoord uit aan de gebruiker. 

 Selecteert u eerst welk wachtwoord u wilt aanpassen, standaard staat ‘Web-access’ geselecteerd 
om te worden gewijzigd.  

 U voert uw nieuwe wachtwoord in, ter controle dient u nogmaals het nieuwe wachtwoord in te 
voeren. Sla de wijzigingen op met “OK” of “Apply”. 

 

3.1.5 Administrators 
In deze feature kunt u de groepsbeheeraccounts raadplegen en nieuwe accounts aanmaken. Zo kan een 
Customer Chooser de accounts voor Site Choosers aanmaken en beheren. 
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3.1.6 Schedules 
Op deze pagina kunt u tijdschema’s aanmaken, wijzigen en verwijderen, welke later gebruikt kunnen 
worden bij andere functies zoals “One Net Anywhere”. De tijdschema’s die u als beheerder creëert, kunnen 
door de gebruikers ook geselecteerd worden voor deze functies. Zodoende kunt u dus een “centraal” 
groepschema definiëren zodat bij wijzigingen slechts één tijdschema dient te worden aangepast. 

U voegt een tijdschema toe door op de “Add” button te klikken. U kunt een naam aan het schema 
toevoegen en aangeven of het om werktijd (Time) of vrije tijd (Holiday) gaat. “Time” schema’s worden 
gebruikt voor terugkerende start- en eindtijden van de werkzaamheden. Bijv. bij een werkweek van 
maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00. “Holiday” schema’s overrulen een “Time” schema. Deze kunt u 
instellen voor bijzondere dagen als 2de paasdag, 2de pinksterdag etc. Voor deze data kunt u het instellen 
van start- en eindtijden achterwege laten. 

Wilt u een tijdschema verwijderen, zet dan een vinkje bij “Delete” en klik op de “OK” button. Doe dit alleen 
als u geen gebruikt maakt van functies als “One Net Anywhere”, deze functies kunnen niet goed meer 
werken als de bijbehorende schema’s verwijderd zijn. 

 

3.1.7 Call processing policies 
Hier kunt u instellen hoe voor uw groep de naam- en nummerherkenning van uitgaande gesprekken dient 
te worden afgehandeld. U kunt ervoor kiezen om groepsgegevens mee te sturen of om de 
gebruikersgegevens mee te laten sturen. De groepsinstellingen overrulen de persoonlijke instellingen. 
Standaard staan deze waarden zo ingesteld dat ze niet aangepast hoeven te worden. 
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3.1.8 Communication Barring Auth Codes  
Met deze optie kunnen codes ingesteld worden om bepaalde telefoonnummers te mogen kiezen. Deze 
functie en de codes worden door Vodafone beheerd, het is niet toegestaan deze te wijzigen. 

3.1.9 Dial Plan policy  
Vodafone beheert deze functie en zorgt er tevens voor dat deze in het vaste en mobiele netwerk 
gesynchroniseerd worden. Het is niet toegestaan hierin wijzigingen aan te brengen. 
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3.1.10 Group Web Policies 
In deze feature kunt u de groepsautorisaties op de webportal raadplegen en beheren. Deze staan 
standaard op “Full Access”.  

 

3.1.11 Virtual On-Net Enterprise Extensions 
De feature “Virtual On-Net Users” (VON) maakt het mogelijk om virtuele gebruikers aan te maken en te 
managen. Dit zijn externe telefoonnummers, die als gebruiker binnen de telefooncentrale te bellen zijn, 
via bijvoorbeeld een bv een verkort (4-cijferig) toestelnummer. De nummers zijn voorzien van een voor- en 
achternaam. Daardoor zijn ze ook terug te vinden in de Directory. Inkomende gesprekken waarvan het 
nummer overeenkomt met een nummer in deze lijst laten op het gebelde toestel ook de bijbehorende 
voor- en achternaam zien. De toegevoegde gebruiker wordt als het ware een virtuele gebruiker van uw 
bedrijfstelefonie, met een verkort nummer.  
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Op deze pagina kunt u de lijst beheren die voor uw groep/locatie aangemaakt is. Klik op de “Add” button 
om een nieuw VON nummer toe te voegen. Vul de voornaam, achternaam, het toestelnummer en het 
externe nummer in. Selecteer bij “Virtual On-Net Call Type” VON. Klik op “OK” om de gegevens op te slaan.  
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3.2 Resources  

Onder Resources vindt u algemene gegevens die van toepassing zijn op uw groep/locatie. Deze pagina’s 
hebben over het algemeen geen instelmogelijkheden. 

3.2.1 Identity/Device Endpoints 
In deze feature kunt u groepseindpunten raadplegen en zien welke ID’s er aan de eindpunten gekoppeld 
zijn. 

 

3.2.2 Identity/Device Profiles 
In deze feature kunt u groepsidentiteitsprofielen raadplegen. Zo kunt u zien welke apparaten (‘devices’) er 
aan de profielen gekoppeld zijn met hun MAC-adressen en status. 

 

3.2.3 Domains 
Deze pagina bevat geen relevante informatie voor u als Chooser, u kunt dit niet wijzigen. 

 

>naam< 
>naam< 
>naam< 

naam< 

 

>nr< 
>nr< 
>nr< 

naam< 
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3.2.4 Network Classes of Service 
Deze feature toont het overzicht van netwerkklassen die zijn toegewezen aan de groep.. De instelling en 
eventuele wijzigingen vragen specifieke handelingen en wordt daarom uitsluitend ingesteld door 
Vodafone. 

 

3.2.5 Numbers 
Deze feature toont de telefoonnummers binnen de groep, als ook de afdeling en/of de gebruiker waar het 
nummer aan toegewezen is en geeft aan of het nummer actief is. De afdeling van het telefoonnummer en 
de afdeling van de bijbehorende gebruiker hoeven niet identiek te zijn.  

 

3.2.6 Services 
Deze feature toont alle services op de selfservice portal waarvoor de groep/organisatie geautoriseerd is. 
De kolom “Limits” toont het maximaal aantal service-eenheden dat beschikbaar is, de kolom “Allocated” 
het aantal service-eenheden dat in gebruik is. 
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3.3 Services 

Hier onder vallen groepsfeatures zoals Pick-up en Hunt groepen. Dit zijn features die meerdere gebruikers 
omvatten, of waar meerdere gebruikers gebruik van maken. 

3.3.1 Auto Attendant (Keuzemenu) 
Auto Attendant geeft u de mogelijkheid om bestaande keuzemenu’s te beheren die gebruikers te horen 
krijgen als ze naar een bepaald nummer (hoofdnummer of een 2e hoofdnummer) bellen. Door middel van 
de keuze kan de beller dan bijvoorbeeld: 

 Een doorkiesnummer kiezen 
 Doorverbonden worden met de receptie 
 Een voicemail achterlaten 
 De sales afdeling kiezen 

Het wijzigen van deze feature vereist gedegen kennis, aangeraden wordt hiervoor bij twijfel contact op te 
nemen met Vodafone.  

 

Door op “Edit” te drukken bij een bestaand keuzemenu komt u in op het “Profile” scherm, hier kunt u de 
volgende aspecten aanpassen. 

 

U kunt de naam van het keuzemenu en het gebruikte tijdschema wijzigen onder 
 “Auto Attendant Profile>> “Profile”. 
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De actieve Feature Access Codes bij de actieve diensten in uw One Net Enterprise omgeving zijn te vinden 
onder “Auto Attendant Profile” >>”edit”>> ”Utilities” >> “Feature Access Codes. 

 

De af te spelen tekst en de routering van de keuzen kunt u aanpassen onder  
“Auto Attendant Profile” >>”edit”>> ”Menus” >> “Business Hours Menu”,  “After Hours Menu” of “Holiday 
Menu”. 
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3.3.2 Exchange Integration 
Met deze optionele feature kan de bestaande MS Exchange met One Net Enterprise geïntegreerd worden 
(bijvoorbeeld MS Calender presence). De koppeling en eventuele wijzigingen vragen specifieke kennis en 
wordt daarom ingesteld door Vodafone. 

 

3.3.3 Call Park (Gesprek parkeren) 
Deze feature maakt het mogelijk om een nieuwe “Parkeergroep” aan te maken en bestaande groepen te 
beheren. Het aanmaken van een Parkeergroep geeft gebruikers de mogelijkheid om gesprekken te 
parkeren binnen de groep en op een ander toestel weer op te pakken om daar voort te zetten. Met de 
“Recall timer” kunt u bepalen wanneer het gesprek weer terugkomt naar het toestel waar vanaf het 
geparkeerd is. Dit is om te voorkomen dat gebruikers “vergeten” om gesprekken terug te halen. 
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3.3.4 Call Pick-up (Gespreksovername) 
Met de Call Pick-up feature kun u Call Pickup groepen configureren waardoor gebruikers binnen dezelfde 
groep gesprekken van elkaars toestellen kunnen overnemen (FAC code *98).  

 

Creëer een nieuwe groep door op “Add” te klikken. Geef een groepsnaam op en voeg de gewenste 
gebruikers toe. Gebruikers kunnen maar in één Pick-up groep tegelijk zitten. 
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3.3.5 Hunt Group 
De feature Hunt Group maakt het mogelijk om een groep gebruikers onder één nummer aankiesbaar te 
maken. De binnenkomende gesprekken worden volgens een in te stellen verdeling over de deelnemers 
van de groep verdeeld. Hiermee kunt u tijdens drukke perioden voorkomen dat binnenkomende oproepen 
niet snel genoeg beantwoord worden. 

 

Om een nieuwe groep aan te maken klikt u op “Add”. Bij een nieuwe groep moet u een uniek Hunt Group 
ID opgeven, vervolgens de naam van de groep. 

Selecteer bij “Group Policy” de gespreksverdeling die u wilt gebruiken: 

 Circulair: ieder inkomend gesprek gaat naar het eerstvolgende vrije toestel. Zodra alle toestellen 
een keer zijn aangekozen, wordt er weer begonnen bij het eerste toestel. 

 Sequentieel: ieder inkomend gesprek gaat naar een vrij toestel volgens een vaste volgorde, 
waarbij altijd bij het eerste toestel wordt gestart. De volgorde is in te stellen. 

 Evenredig: inkomende gesprekken in de groep worden verdeeld aan de hand van de tijd dat een 
agent in een groep geen gesprek heeft gehad. Het toestel met de langste beschikbaarheid krijgt 
het eerstvolgende gesprek. 

 Simultaan: ieder inkomend gesprek laat alle beschikbare toestellen in de groep overgaan. Het 
toestel dat als eerste beantwoord wordt heeft het gesprek. 
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 Percentueel: inkomende gesprekken worden over de beschikbare toestellen verdeeld volgens 
een ingesteld percentage van het totaal aantal inkomende gesprekken.  

Eventueel kunt u de “No Answer Settings” instellen als u wilt dat gesprekken overlopen naar andere 
toestellen in de groep of naar andere telefoonnummers buiten de groep. Sluit af met “OK” of “Apply”. 

 

Zodra de groep is gecreëerd moet nog wel het nummer aan de groep worden toegewezen. Dit doet u 
onder “Addresses” >>“Edit”, waarna het “Profile” scherm opent. Vervolgens kiest u voor “Addresses”.  
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Selecteer het doorkiesnummer dat u wilt gebruiken of vul alleen het interne nummer in. Sluit af met “OK” 
of “Apply”.  

 

Op het “Profile” scherm hebt u ook de mogelijkheid om het wachtwoord voor de Huntgroup aan te passen 
onder “Password”. Meer hierover in hoofdstuk 3.1.4. Onder “Voice Portal” kunt u een audiobestand 
uploaden waarmee inkomende gesprekken automatisch beantwoord worden en de beller een in stellen 
tekst te horen krijgt en keuzes kan maken in een menu. Onder “Call Policies” kunt u instellen hoe 
doorgeschakelde oproepen worden afgehandeld. Meer over “Voice Portal” en “Call Policies” kunt u vinden 
in “Vodafone One Net Handleiding Eindgebruiker”. 

 De actieve Feature Access Codes bij de actieve diensten in uw One Net Enterprise omgeving zijn te vinden 
onder “Hunt Group” >>”edit”>> ”Utilities” >> “Feature Access Codes. 

 
 

3.3.6 LDAP Integration (LDAP Integratie)  
Met deze functie geeft u gebruikers de toegang tot namen en telefoonnummers in een externe LDAP 
directory, wanneer uw organisatie LDAP integratie (optioneel) heeft aangeschaft. Met de selectieknop 
kunt u de LDAP Integratie aan of uit zetten. Sluit af met “OK” of “Apply”. Deze feature is alleen van belang 
voor gebruikers met een autorisatie als receptioniste, call center agent of voor gebruikers die de 
beschikking hebben over de ONE toolbar. Het is niet toegestaan op deze pagina wijzigingen aan te 
brengen. 
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3.3.7 Music/Video on hold (Muziek in wachtstand) 
Hiermee kunt u de muziek/video in wachtstand op uw groep/locatie aanpassen naar uw wensen.  

 

Klik op “Edit” om de instellingen voor uw groep aan te passen.  
Via de tab “General Settings” kunt u de instellingen voor alle oproepeninstellen of aanpassen.  
Via de tab “Internal Call Settings” kunt u de instellingen voor de interne oproepen instellen of aanpassen. 
Zo kunt u bepalen wanneer er Muziek/Video in Wachtstand te horen zal zijn. Ook hebt u de mogelijkheid 
om bij “Load Custom Music File” een eigen geluidsbestand te uploaden in WAV of MOV formaat. 

 

3.3.8 Voice Portal  
Met deze feature kunt u de service “Voice Portal” aan of uitzetten voor uw groep, indien deze is ingesteld 
voor uw organisatie. Hier kan worden ingesteld welk telefoonnummer gebruikers met een ONE vast profiel 
kunnen bellen om extern de voicemail te kunnen benaderen. 
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3.3.9 One Net Anywhere 
Met One Net Anywhere wordt aan gebruikers via de portal de mogelijkheid gegeven om oproepen te 
beantwoorden en op te zetten vanaf elke vooraf gespecificeerde telefoon alsof het hun hoofdtoestel is. 

 

3.3.10 Group Night Forwarding 
Met deze groepsfeature kunt u gesprekken handmatig alsook automatisch volgens een business en/of 
vakantie schema  doorschakelen naar een specifiek nummer/SIP-URI.  

 

3.4 Call Center  

Met deze feature kunnen bestaande call centers beheerd worden en nieuwe call centers aangemaakt. De 
inrichting en wijziging van Call Centers vraagt gedegen kennis en wordt daarom standaard beheert door 
Vodafone Het is niet toegestaan om hier zonder toestemming van Vodafone wijzigingen in aan te 
brengen. 
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3.5 Calling Plan 

Onder “Calling Plan” kunnen beperkingen ingesteld worden voor het uitgaand bellen. Vodafone heeft 
deze instellingen gemaakt volgens opgave van de belmogelijkheden per gebruiker binnen uw organisatie 
(alleen intern, nationaal, internationaal Europa, internationaal enz.). Het is niet toegestaan om de 
standaardinstellingen te wijzigen. Neem contact op met Vodafone om wijzigingen aan te laten brengen. 

3.6 Utilities 

Onder Utilities kun u zaken als de Enterprise directory, Custom Contact Directories, wachtwoord regels en 
Feature Access codes raadplegen.  

 

3.6.1 Common Phone List 
In “Common Phone List” kunt u een overzicht aanmaken van vaak door u gebelde nummers. Voor het 
toevoegen van enkele telefoonnummers drukt u op “Add”.  
U kunt een bestaande lijst met telefoonnummers ook importeren. Deze lijst, in CSV formaat [komma 
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gescheiden tekstbestand] kunt u  aanmaken in MS Excel en dit opslaan in “.csv” formaat. De opmaak van 
het bestand dient er als volgt uit te zien. Selecteer “Import Phone List”.  

1. "Name","Number" 
2. "Jan A Jansen","0612345678" 
3. "Wim M Jansen","0698765432" 
4. "Nico W Jansen","0645612378" 
5. "Rob D Jansen","0676543920" 
6. "Mario Z Jansen","0647638757" 

 

3.6.2 Custom Contact Directories 
In deze feature kunt u een nieuw klantenoverzicht aanmaken of een bestaand klantenoverzicht beheren. 

 

3.6.3 Feature Access Codes 
Op deze pagina kunt u een overzicht van de Feature Access codes (*-codes) raadplegen.  
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3.6.4 Enterprise Directory 
Deze feature toont het telefoonboek van de gehele organisatie. 

 

3.6.5 Inventory Report 
Met deze feature kunt u, door een aantal criteria te selecteren, rapporten creëren. Deze rapporten 
ontvangt u op het door u opgegeven emailadres. Het is niet mogelijk de criteria aan te passen. Het rapport 
wordt opgemaakt in .csv formaat, welke u kunt openen in Microsoft Excel. 
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3.6.6 Password rules 
Bij “Password Rules” kunt u de regels aanpassen waaraan gebruikers zich dienen te houden bij het 
aanmaken of wijzigen van een wachtwoord voor de portal. Deze heeft Vodafone standaard voor u op een 
veilig niveau ingesteld, het is niet aan te raden dit te wijzigen. 

 

3.6.7 Passcode rules 
Deze is niet in gebruik bij Vodafone One Net Enterprise, het is niet toegestaan hier wijzigingen in aan te 
brengen. 

3.6.8 Device Configuration 
Deze pagina toont een overzicht van alle hulpmiddelen in de groep die configureerbaar zijn. Het is niet 
toegestaan wijzigingen op deze pagina aan te brengen. 
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3.6.9 Extension dialing 
Op deze pagina kunt u de lengte van de extensie van de verkorte nummers voor uw groep bepalen. Het is 
niet toegestaan hierin wijzigingen aan te brengen. 

 

3.6.10 LDAP Directory 
Op deze pagina kunt u de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) directory instellen, als de LDAP 
integratie door uw organisatie is aangeschaft (optioneel). Het is niet toegestaan hierin wijzigingen aan te 
brengen. 
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3.6.11 Voice Portal Branding 
Op deze pagina kunt u audiobestanden in WAV formaat uploaden die als welkomstboodschap voor Voice 
Portal of Voice Messaging kunnen dienen. 
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The future is exciting.

 Ready?
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toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen aan verandering 
onderhevig zijn.


