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Profielen voor admins 
Een van de belangrijkste functionaliteiten in Join AllesCloud zijn profielen. 

Hoe kunt u profielen gebruiken, en waarvoor? 

• Om uw collega's te tonen of u beschikbaar bent voor oproepen of niet. 

• Om te selecteren welk nummer wordt getoond wanneer u uitbelt. 

• Om te selecteren wat er met een gesprek gebeurt als u in gesprek bent met een ander 

gesprek. 

• Om te selecteren wat er met een oproep gebeurt als u binnen een bepaalde tijd niet hebt 

geantwoord. 

• U kan selecteren of u gesprekken wilt ontvangen op uw mobiel, softphone, of beide. 

• Als u opgenomen gesprekken heeft geactiveerd via onze aanvullende diensten, kunt u 

selecteren voor welke profielen uw gesprekken worden opgenomen. 

Als beheerder hebt u de mogelijkheid om de profielinstellingen te wijzigen voor alle gebruikers die u 

beheert. 

 

U kunt toegang krijgen tot de profielinstellingen in onze beheerdersportaal via Gebruikers > Profielen. 

Hier vindt u dezelfde instellingen voor profielen als in de basis gebruikerskant - maar in het 

beheerdersportaal kunt u de profielen voor iedereen massaal bewerken of zelfs een nieuw profiel 

aanmaken voor iedereen in het bedrijf. Zorg ervoor dat u iedereen selecteert als u de 

profielinstellingen voor meerdere personen in één keer wilt wijzigen. 

Profielen 

Zodra u minstens één gebruiker selecteert, verschijnt er een nieuw paneel aan de rechterkant van de 

pagina: Hier doet u alle wijzigingen met betrekking tot de profielen. Hier zijn alle instellingen die u 

kunt wijzigen in meer detail: 
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Algemene instellingen 

U kunt de naam van het profiel zien, de snelkeuze en de status. Als de status is gewijzigd in "Niet 

beschikbaar", betekent dit dat de gebruiker niet bereikbaar zal zijn, en u kunt een standaardlengte en 

agendaprioriteit voor het profiel selecteren. 

 

Nummerweergave voor uitgaande gesprekken 

U kunt selecteren welk nummer de gebruiker wil zien bij het bellen van een nummer. "Vanaf vaste 

lijn" betekent de AllesCloud-softphone, en mobiele telefoon het mobiele apparaat van de gebruiker. 

 

Oproep naar mobiel nummer 

Bepaalt waar een oproep naartoe wordt geleid als de gebruiker naar zijn/haar mobiele nummer wordt 

gebeld. 

 

Oproep naar vast nummer 

Bepaalt waar een oproep naartoe wordt geleid als de gebruiker wordt gebeld naar zijn/haar vaste 

nummer. Desgewenst kunt u bij "Vertraging naar mobiel - seconden" het aantal seconden instellen 

waarna de oproep naar de mobiele telefoon wordt doorgeschakeld. Deze instelling is standaard 

anders als de status van het profiel "Niet beschikbaar" is. 

 

Afhandeling bij geen antwoord 

"Indien bezet" betekent dat u in een ander gesprek bent. "Indien geen antwoord" betekent dat u het 

gesprek binnen een bepaalde tijd niet hebt beantwoord. 

 

Vergeet niet om altijd op te slaan nadat u de instellingen hebt gewijzigd! 


