
Installatie en gebruik Cloud Softphone 

Ga naar de APP Store (IOS) of Play Store (Android) 

(De scherm afdrukken kunnen op Android verschillen) 

 

Zoek naar Cloud Softphone  

 

 

Installeer deze app en open wanneer gereed 

Kies scan de QR-code en scan de code in de mail binnen de 24u. Wanneer dit niet binnen de 24u 

gedaan wordt zal een nieuwe QR-code aangevraagd moeten worden.  

Op de vragen dient u bij alles “Ja of Akkoord of Sta toe” te antwoorden.  

(Uitzonderlijk van contacten wanneer u niet wenst dat uw GSM contacten hier ook zichtbaar zijn) 

De Cloud Softphone werkt op 3G – 4G – WIFI.  

De Softphone maakt ook contact met de meeste carkits zo kan u in uw wagen gebruikmaken van de 

Softphone en handenvrij bellen.  

U krijgt nu AllesCloud te zien en het numeriek klavier met de knop in het groen.  

 

De Softphone is nu klaar voor gebruik.  

 

 

 

 

 



FUNCTIES  

1. Wanneer u op het woord AllesCloud 
drukt, kan u de Softphone op “Niet 
Storen” of “DND” zetten.  
 
Dit wil zeggen dat de telefoon niet zal 
oplichten, en u dus geen melding van 
telefoon krijgt.  

 
2. Wanneer u een nummer ingeeft en op 

de groene knop drukt en blijft drukken, 
kan u kiezen of u via de Cloud centrale 
gaat buitenbellen of via uw gewone 
GSM nummer.  

 
3. Als u gaat kijken bij “Favorieten”, kan u 

kiezen om je interne collega’s te bellen.  
Wanneer deze in gesprek zijn, zal er een 
rode bol op de naam staan.  
 
U kan via onze diensten vragen om snel 
toetsen of favorieten toe te voegen. 
(max 38) of via wijzig en dan het “+ -
teken” kan u deze zelf toevoegen.  

 
4. Wanneer u een oproep binnen krijgt, 

kan u op 2 manieren doorschakelen.  
A. Koude doorschakeling 

Via “transfer” tikt u het interne 
nummer in naar waar u wenst door te 
verbinden en schakelt door naar de 
juiste persoon.  

B. Warme doorschakeling  
Kies “warm xfer”, kies het interne 
nummer en bel de juiste persoon op. U 
kan dan de vraag stellen of u de 
persoon mag doorschakelen.  
Ja? → telefoon afleggen.  
Nee? → druk op “Hold” en u hebt terug 
de persoon aan de lijn.  

 



5. Wenst u niet meer mee te doen aan de 
gesprekken?  
U bent op vakantie en wenst geen 
melding of niet gebeld te kunnen 
worden? 
U kan dan op het numeriek toetsen 
bord ingeven:  
*52 + groene knop  
U hoort de centrale dan zeggen dat u 
niet meer mee doet aan de gesprekken. 
 
U bent terug van vakantie en wenst 
weer deel te nemen aan de 
gesprekken?  
U kan dan op het numeriek toetsenbord 
ingeven: 
*51 + groene knop 
U hoort de centrale dan zeggen dat u 
weer meedoet aan de gesprekken.  

 

 


