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Handleiding Voicemail Hosted Telefonie
In deze handleiding worden de stappen beschreven zodat u zelf voicemail aan kan passen.

Inspreken persoonlijke voicemail box
Stap 1: Bel de Voice Portal (intern 79 / 797 / 7997) ‘Welkom bij uw voice portal’
Stap 2: Toets uw pincode (deze code wordt verstrekt door HostedXL)
Wanneer u niet voor het eerst inlogt ga dan direct naar stap 4.
Stap 3: Bij eerste keer inloggen wordt gevraagd om de pincode te wijzigen en uw naam in te spreken.
Volg hiervoor de handelingen zoals gevraagd in portal.
Stap 4: Toets 5 om een nieuwe bericht op te nemen.
Stap 5: Toets 1 om een audio bericht op te nemen.
Stap 6: Inspreken tekst en afsluiten met #
Stap 7: Onderstaande opties volgen
1. Accepteren
2. Opnieuw opnemen
*. Terug naar vorige menu
#. Menu herhalen
Toets 1 voor accepteren.
De tekst is nu ingesproken en opgeslagen.

2

Inspreken voicemail box andere gebruiker
Stap 1: Bel de Voice Portal (intern 79 / 797 / 7997) ‘Welkom bij uw voice portal’
Stap 2: Toets * indien u niet van uw eigen toestel belt.
Stap 3: Toets het extentie (toestel) nummer van de gewenste voicemail box in. (Dit nummer wordt
verstrekt door HostedXL)
Stap 4: Toets pincode van de gewenste gebruiker (deze code wordt verstrekt door HostedXL)
Wanneer u niet voor het eerst inlogt ga dan direct naar stap 4.
Stap 5: Bij eerste keer inloggen wordt gevraagd om de pincode te wijzigen en uw naam in te spreken.
Volg hiervoor de handelingen zoals gevraagd in portal.
Stap 6: Toets 5 om een nieuwe bericht op te nemen.
Stap 7: Toets 1 om een audio bericht op te nemen.
Stap 8: Inspreken tekst en afsluiten met #
Stap 9: Onderstaande opties volgen
1. Accepteren
2. Opnieuw opnemen
*. Terug naar vorige menu
#. Menu herhalen
Toets 1 voor accepteren.
De tekst is nu ingesproken en opgeslagen.
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Activeren ingesproken tekst in voicemail box
Stap 1: Ga met uw internet browser (b.v. Internet Explorer, Chrome of Firefox) naar ws.voipit.nl
Stap 2: Log vervolgens in met de juiste extentie gegevens (deze worden verstrekt door HostedXL)

Na het inloggen verschijnt het onderstaande scherm:
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Stap 3: Ga naar ‘Messaging’ onder Options in de linker kolom. Vervolgens naar ‘Greetings’.
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Stap 4: Selecteer de ingesproken tekst in het pull down menu onder audio. De ingesproken tekst is te
herkennen aan de datum en tijd markering van het moment van inspreken.
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Verwijderen ingesproken teksten via ws.voipit.nl
Stap 1: Ga met uw internet browser (b.v. Internet Explorer, Chrome of Firefox) naar ws.voipit.nl en
log in onder de gewenste extentie.
Stap 2: Direct na het inloggen ziet u de optie ‘Announcement Repository’.

Stap 3: Klik op de knop ‘search’

Stap 4: Selecteer de gewenste tekst door de check box aan te vinken. Klik vervolgens op ‘apply’.

Let op: in deze lijst vindt u ook de ingesproken naam van voicemail box. Deze is niet te verwijderen.
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Extra opties voicemail
Wijzigen email bestemming ingesproken berichten.
Stap 1: Ga naar ‘Messaging’ en ‘Voice Management’.

Stap 2: Wijzig het emailadres van bestemming waar in gesproken berichten naar toe verstuurd
moeten worden.
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Aan/Uitzetten berichten opname in voicemail box.
Stap 1: Ga naar ‘Messaging’ en ‘Greetings’.

Stap 2:

 opname AAN
 opname UIT
gesprek wordt verbroken direct na afspelen tekst.
na het afspelen van de
tekst wordt de beller doorverbonden naar een bestemming. Dit kan zowel een intern als externe
bestemming zijn.
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