
ICT, Telecommunicatie, Connectivity

Mobiele telefonie, geheel geïntegreerd 

Vast, mobiel en teams, Alles-in-1

Altijd veilig online, overal



Al sinds 1986 de betrouwbare partner voor Telecom en ICT.
We vertrouwen steeds meer op alle telecommunicatiemiddelen binnen onze eigen organisaties. Alles moet perfect werken, 24/7. 
Maar hoe weet u nu of u de juiste communicatiemiddelen gebruikt om uw bedrijfsprestaties zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen?

Teleservice is er trots op u een compleet portfolio op het gebied van Telecom en ICT te kunnen aanbieden. Met onze jarenlange 
ervaring helpen wij u graag met uw keuze. Of het nu gaat om mobiele telefoonabonnementen, complexe ict vraagstukken, 
camerabeveiliging of een vaste verbinding, Teleservice weet wat de beste keuze voor u is.
En service zit natuurlijk niet voor niets in onze naam, het zit ook in onze genen. Vandaar dat laagdrempeligheid en klantgerichtheid 
kernbegrippen voor ons zijn. Doen zich problemen voor in uw netwerk of apparatuur, dan stellen wij alles in het werk om deze snel op 
te lossen. Zo zorgen wij dat uw bereikbaarheid en de toegang tot uw gegevens nauwelijks in het gedrang komen.

Samenwerken aan maatwerk
De grootste troef van Teleservice? Wij zijn uw totaal partner voor onder meer Telecom en ICT. U hoeft geen zaken meer te doen met 
verschillende aanbieders voor uw (mobiele-) telefonie, netwerk en ICT. U brengt alles gemakkelijk onder bij Teleservice. Zo kunt u 
bouwen op onze grondige kennis, jarenlange ervaring en excellente service. Samen met u werken we aan een perfect passende 
oplossing voor uw organisatie.

Over ons



ICT

ICT van Teleservice maakt uw bedrijf productiever en efficiënter
Iedereen heeft voordurend met informatie technologie te maken. Of u nu 
ondernemer bent of particulier. En de ontwikkelingen in ICT blijven elkaar 
razendsnel opvolgen. Uw huidige mobieltje is veel krachtiger, sneller en 
voordeliger dan de grote computers van 25 jaar geleden. Niemand kan 
ook meer om ICT heen. Als u echt verwarring wilt zaaien in uw bedrijf of 
gezin, schakel dan internet eens uit. Waarschijnlijk staan de medewerkers 
en gezinsleden binnen een paar minuten in vertwijfeling bij elkaar omdat 
ze geen verbinding meer hebben.

ICT is tegenwoordig geen kostenpost meer, maar een productiefactor. Wij 
durven de stelling aan dat ICT op uw personeel na de meest bepalende 
en meest belangrijke factor in uw bedrijf is. Kortom, ICT maakt het 
verschil tussen winst of verlies. Tussen het wel of niet nakomen van uw 
beloften aan uw klanten. Tussen thuis eten of overwerken. Bij Teleservice 
ICT zorgen wij dat u uw ICT perfect voor elkaar heeft.
Meer over ICT: https://www.teleservice.nl/ict



Vaste telefonie

De vaste telefoonaansluiting. Maar dan in een modern jasje.
Met een moderne server op uw locatie of volledig in de cloud.
De keuze is helemaal aan u. 

Teleservice levert al vaste telefonie voor een paar Euro per maand.  

Met servers van topmerken zoals Panasonic, NEC en  Avaya.
En cloud telefonie met de beste Nederlandse netwerken.
 

Cloud telefonie of een eigen telefonie server, wij bieden u beide 
mogelijkheden. Elk met hun specifieke opmerkingen en beperkingen 
   
We nemen graag alles met u door om zo tot een goed advies te komen 
voor een oplossing welke het beste bij uw situatie past.  

Meer weten? Ga naar https://www.teleservice.nl/vaste-telefonie/cloud. 



Conferentiesysteem

Vergaderen met collega’s, klanten en leveranciers is in de afgelopen tijd 
sterk veranderd. Samenkomen in één ruimte heeft in veel gevallen 
plaatsgemaakt voor vergaderen op afstand. Dat is efficiënt en goed voor 
het milieu en voor de volksgezondheid.

Maar er schuilen ook gevaren voor de veiligheid van de persoonlijke 
gegevens en het netwerk wanneer niet de juiste middelen worden 
gebruikt. Er zijn gratis online diensten beschikbaar, maar als gebruiker 
moet je er mee instemmen dat je gegevens en beelden gedeeld kunnen 
worden. Dat maakt de gratis diensten zoals Zoom minder geschikt voor 
zakelijk gebruik.

Teleservice is graag behulpzaam bij het realiseren van veilige manieren 
van audio- en videoconferentie. Dat is altijd maatwerk en dus maken we 
graag een afspraak voor een adviesgesprek.

Onze apparatuur is geschikt voor allerlei conferentie applicaties zoals MS 
Teams en Teleservice Coligo.



Mobiele telefonie

Mobiele telefonie wordt tegenwoordig vaker gebruikt dan vaste 
telefonie. Draadloos communiceren, person-to-person, is de nieuwe 
norm geworden. Bij Teleservice kan dat met een 06 nummer, maar 
ook met een vast nummer. En dat al vanaf enkele Euro’s per maand

We maken graag afspraken met u om u de meest voorkomende 
werkzaamheden uit handen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het 
aansluiten en op de juiste adressen aanleveren van�simkaarten, het 
bewaken van prijsverlagingen en tijdig verlengen van uw bestaande 
contracten. Maar ook met het monitoren van uw facturen voor 
mobiele telefonie kunnen we u ontzorgen. 

Teleservice ESIM
Een eSIM is een herprogrammeerbare chip die door de fabriekant in uw 
mobiele telefoon is geïnstalleerd. Afhankelijk van uw mobiele telefoon  
kunt u een of meer  virtuele SIM's of eSIM's downloaden, ook wel 
'profielen' genoemd. U hoeft geen fysieke SIM kaart meer in uw toestel te 
plaatsen of te verwijderen. Een eSIM is net als een fysieke SIM-kaart een 
wereldwijde standaard.

Wanneer u gebruik maakt van SIM kaarten of een eSIM van Teleservice 
kunt u op één SIM kaart meerdere nummers gebruiken. Dat kunnen 
mobiele nummers en vaste nummers zijn.
Een Dual SIM kaart is dan niet meer nodig.

Neem een kijkje in onze webshop!
www.teleservice.nl/shop



Vast-mobiel integratie

Met Vast-mobiel integratie worden uw vaste en mobiele telefonie één 
geheel.

De Vast-mobiel integratie van Teleservice is in verschillende vormen 
beschikbaar. Vraag ons naar de mogelijkheden voor uw specifieke 
situatie.

Bij Vast-mobiel integratie kunt u zowel uw vaste telefoonnummers als uw 
mobiele telefoonnummers gewoon behouden.
In veel gevallen kunnen we de integratie met uw bestaande 
telefonievoorziening implementeren of naar uw keuze overzetten naar 
een Cloud-oplossing. Teleservice biedt u ongekende mogelijkheden.

Met de combinatie van vaste en mobiele diensten heeft u bij Teleservice 
de meest complete bereikbaarheidsoplossing. 

.

Alles-in-één, de meest complete vast-mobiel integratie. Met de 
combinatie van vaste en mobiele diensten heeft u bij Teleservice de 
meest complete bereikbaarheidsoplossing.

Deze totaaloplossingen zijn beschikbaar vanaf één werkplek en kunnen 
gemakkelijk worden uitgebreid en ingekrompen. Deze oplossing is 
geschikt tot 150 werkplekken en kan gecombineerd worden met vrijwel 
elke internetverbinding met voldoende bandbreedte.

Totaaloplossingen
Elke situatie heeft een andere totaaloplossing nodig, daarom bieden wij 
verschillende basis pakketten. Deze pakketten kunnen individueel 
aangepast worden.



Mobiel device management

Mobiele apparaten zoals uw smartphone, tablet en laptop hebben een 
steeds prominentere rol in onze dagelijkse werkzaamheden. Massaal 
omarmen we deze ontwikkeling. We kunnen altijd en overal werken. En 
dat draagt bij aan tevredenheid, effectiviteit en productiviteit. Maar 
geleidelijk lopen er steeds meer (kritische) bedrijfsprocessen en 
persoonsgegevens over een diversiteit aan mobiele apparaten. Dit vraagt 
een andere manier van beveiliging en beheer. Mobile Device 
Management is de tool die organisaties helpt grip te krijgen op de 
beveiliging van deze apparaten. Het geeft medewerkers op een 
verantwoorde wijze de vrijheid die vandaag de dag nodig is. Mobile 
Device Management (MDM) is bedoeld voor organisaties die hun mobiele 
apparaten centraal willen beheren en beveiligen. Daarbij is er aandacht 
voor het beheer van de software (bijvoorbeeld updates en upgrades van 
apps), instellingen, gebruikersrechten en beveiligingsbeleid. 

Met MDM heeft u vanuit één centraal beheerportaal overzicht op de totale 
mobiele vloot, ongeacht het type besturingssysteem, het toestel of wie de 
gebruiker is. Met Mobile Device Management kan het toestel zo worden 
geconfigureerd dat het optimaal aansluit bij de organisatie, de afdeling en 
de medewerker. Zo kan iedere medewerker binnen uw organisatie veilig 
mobiel werken en het management van de organisatie en de IT-afdeling 
houden controle over de veiligheid van kritische bedrijfsdata. Bij verlies of 
diefstal van een mobiel apparaat kan dat niet alleen op afstand 
geblokkeerd worden, maar ook kunnen alle gegevens in het apparaat 
veiliggesteld en daarna in het apparaat gewist worden.
Meer over mobiel device management: 
https://www.teleservice.nl/mobile-device-management
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Smartphone & tablet reparatie
Wist u dat u ook voor de reparatie van uw smartphone, tablet, laptop & 
smartwatch bij Teleservice terecht kunt? In een veilige omgeving in ons 
Business Center repareren wij uw toestel. Als u vooraf een afspraak 
maakt, garanderen wij u dat uw toestel binnen 45 minuten gerepareerd is. 
Vooraf krijgt u een offerte voor de werkzaamheden en u krijgt ook 6 
maanden garantie op onze reparaties.

Niet alleen zorgen wij voor de reparatie, wij bieden u ook bescherming 
voor uw toestel. Of het nu om screenprotectors, hoesjes of andere 
nieuwe, handige gadgets gaat, bij Teleservice beschermt u uw toestel om 
toekomstige schade te voorkomen.

Heeft u geen tijd om ons te bezoeken voor een reparatie? Dan kunt u het 
toestel ook naar ons opsturen. Voor meer informatie of het maken van 
een afspraak, bel met onze klantenservice 088-8330000 of mail naar 
reparaties@teleservice.nl



Connectivity 
Al vanaf de komst van de eerste breedband verbindingen is Teleservice 
leverancier voor zakelijke internetverbindingen. IP-gerelateerde 
communicatie neemt in hoog tempo toe. Allerlei Cloud oplossingen 
vragen ook een steeds hogere bandbreedte. 

Specialist in breedband en glasvezel
Als specialist op het gebied van VoIP en ICT hebben wij veel ervaring met 
alle mogelijke verbindingen. Wij beheersen deze materie van begin tot 
eind, van ADSL tot glasvezel. Samen met u inventariseren wij graag 
welke oplossing voor uw bedrijf en uw situatie de beste keuze is. U 
ontvangt altijd een offerte op maat.

Helder advies
Onze specialisten helpen dagelijks een groot aantal ondernemers om de 
beste keuze te maken voor hun bedrijf. U heeft geen omkijken naar de 
oplevering en ingebruikname. Wij installeren namelijk alle benodigde 
apparatuur en zorgen voor de gewenste instellingen. Daarbij waken wij 
24 uur per dag, 7 dagen per week over de veiligheid van uw 
verbindingen.
Meer over DSL-verbindingen, glasvezel en mobiel internet: 
https://www.teleservice.nl/internet

Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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Basis zenderpakket zTVi en extra zenderpakketten

Basis tv-zenders

1NPO 1 HD

2NPO 2 HD

3NPO 3 HD

4RTL 4 HD

5RTL 5 HD

6SBS6 HD

7RTL 7 HD

8NET5 HD

9Veronica / Disney XD

10RTL 8 HD

11RTL Z HD

12Comedy Central HD

15Discovery HD

16FOX HD

17TLC HD

18National Geographic

19SBS9

20MTV

2424Kitchen

29Een HD

30Canvas

31Ketnet

32History HD

33Nickelodeon

35Eurosport 1 HD

38Insight

44Das Erste (ARD)

45ZDF

48WDR

61CNN

62Euronews

Basis regionale tv-zenders

501TV Noord

502Omrop Fryslan

503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland

Plus pakket

13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature

36Eurosport2

37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television

58NPO Zappelin Extra

60Cartoon Network

63Al Jazeera

71ComedyCentral Extra

92France2

96RaiUno

140TRTTurk

538TV538

Kids

52Nick Toons

53Nick jr

54Nick Music

55Boomerang

57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation

83DiscoveryScience

84DiscoveryWorld

85AnimalPlanet1

87NatGeoWild

Wereld pakket

120NDR

1233Sat

136Stargold

145ShowTurk

NL aanvullend

76NPO 1 Extra

81NPO Politiek

88NPO 2 Extra

89ONS

Lifestyle

77OUTtv

78Family 7

Muziek

110MTVMusic24

111SlamTV

112TVOranje

113192TV

114100pNL

115Stingray Classica

FOX Sport

221FOX Sports 1 

222FOX Sports 2

223FOX Sports 3

224FOX Sports 4

225FOX Sports 5

226FOX Sports 6

Ziggo Sport

233Ziggo Sport Select HD

234Ziggo Sport Voetbal HD

235Ziggo Sport Golf

236Ziggo Sport Racing

237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2

Film1

245Film1 Premiere

246Film1 Action

247Film1 Family

248Film1 Drama

 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL

Basis regionale radiozenders

884Radio Gelderland

886Omroep Brabant Radio

887Radio M Utrecht

889Radio West

890Radio Rijnmond

892Omroep Zeeland Radio

zTV Interactief
Zakelijk TV Interactief
Aansluitkaart
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Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

Zakelijk TV Interactief
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Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
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HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 
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Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart



Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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Basis zenderpakket zTVi en extra zenderpakketten

Basis tv-zenders

1NPO 1 HD

2NPO 2 HD

3NPO 3 HD

4RTL 4 HD

5RTL 5 HD

6SBS6 HD

7RTL 7 HD

8NET5 HD

9Veronica / Disney XD

10RTL 8 HD

11RTL Z HD

12Comedy Central HD

15Discovery HD

16FOX HD

17TLC HD

18National Geographic

19SBS9

20MTV

2424Kitchen

29Een HD

30Canvas

31Ketnet

32History HD

33Nickelodeon

35Eurosport 1 HD

38Insight

44Das Erste (ARD)

45ZDF

48WDR

61CNN

62Euronews

Basis regionale tv-zenders

501TV Noord

502Omrop Fryslan

503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland

Plus pakket

13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature

36Eurosport2

37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television

58NPO Zappelin Extra

60Cartoon Network

63Al Jazeera

71ComedyCentral Extra

92France2

96RaiUno

140TRTTurk

538TV538

Kids

52Nick Toons

53Nick jr

54Nick Music

55Boomerang

57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation

83DiscoveryScience

84DiscoveryWorld

85AnimalPlanet1

87NatGeoWild

Wereld pakket

120NDR

1233Sat

136Stargold

145ShowTurk

NL aanvullend

76NPO 1 Extra

81NPO Politiek

88NPO 2 Extra

89ONS

Lifestyle

77OUTtv

78Family 7

Muziek

110MTVMusic24

111SlamTV

112TVOranje

113192TV

114100pNL

115Stingray Classica

FOX Sport

221FOX Sports 1 

222FOX Sports 2

223FOX Sports 3

224FOX Sports 4

225FOX Sports 5

226FOX Sports 6

Ziggo Sport

233Ziggo Sport Select HD

234Ziggo Sport Voetbal HD

235Ziggo Sport Golf

236Ziggo Sport Racing

237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2

Film1

245Film1 Premiere

246Film1 Action

247Film1 Family

248Film1 Drama

 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL

Basis regionale radiozenders

884Radio Gelderland

886Omroep Brabant Radio

887Radio M Utrecht

889Radio West

890Radio Rijnmond

892Omroep Zeeland Radio

zTV Interactief
Zakelijk TV Interactief
Aansluitkaart
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Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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38Insight
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48WDR
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Basis regionale tv-zenders

501TV Noord
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503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland
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13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature
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37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television
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60Cartoon Network
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71ComedyCentral Extra
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96RaiUno
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52Nick Toons
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54Nick Music
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57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation
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84DiscoveryWorld
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136Stargold
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Lifestyle
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237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2
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245Film1 Premiere
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 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL
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Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

IoT (Internet of Things)

De wereld wordt steeds meer digitaal. 
Alles wordt steeds meer elkaar verbonden: machines, auto’s, koelkasten 
en zelfs landbouwgronden, dijken en gebouwen. Het internet verbindt 
alles met elkaar en heeft voor een enorme revolutie gezorgd. 
Hoewel de eerste vormen van internet in 1969 werden opgezet, is de 
huidige vorm van het internet pas in 1991 van start gegaan. Daarvoor 
was het gebruik voorbehouden aan de overheid en de universiteiten.   

“Internet of Things” (IoT) is een nieuwe ontwikkeling binnen het gebruik 
van internet. Met speciale sensoren en speciale software verbindt IoT 
alles met elkaar. Zo kunnen defecte straatverlichting en verkeerslichten 
snel gesignaleerd worden. Andere  voorbeelden waarbij IoT wordt ingezet 
zijn de bestrijding van ongedierte en het bewaken van de tempartuur bij 
koeltransporten.   

Sensoren kunnen allerlei metingen doen zoals temperatuur, vocht, 
aanwezigheid enzovoorts. De mogelijkheden voor toepassing zijn 
oneindig.    

Hierdoor kunnen door de combinatie van mensen, machines en de juiste 
interpretatie van de verzamelde gegevens de productieprocessen 
verbeterd worden.  Dit leidt tot verbetering van de efficiëntie en de 
klantervaringen. 

Heeft u belangstelling in IoT?
Neem contact op met één van onze accountmanagers. 



Data Center
Steeds meer apparaten zijn via het internet met elkaar verbonden. Dat 
biedt voor iedereen enorme voordelen. Altijd bereikbaar kunnen zijn, 
overal kunnen werken, snelle en efficiënte communicatie. Het internet 
heeft ons ver gebracht.  Maar daarmee zijn er ook meer en nieuwe 
risico’s binnen de organisaties gekomen. 

Hoe veilig zijn de gegevens binnen uw onderneming?

Als ondernemer ben je niet alleen verantwoordelijk voor de gegevens van 
de eigen onderneming, maar voor de gegevens welke je door je klanten 
zijn toevertrouwd.  
Veel daarvan is in de Wet geregeld en het is van groot belang dat uw 
onderneming daarvoor is ingericht.  
Teleservice is graag uw partner wanneer het gaat om de beveiliging van 
uw gegevens. 

Teleservice kan ook zorgdragen voor de veilige hosting van uw 
gegevens. Ons datacenter is gevestigd in Capelle aan den IJssel, op 
nog geen 5 minuten rijden vanaf ons business center. Wij kunnen 
dus snel ter plaatse zijn wanneer zich onverhoopt een calamiteit 
voor mocht doen in een van de servers.  
Ons datacenter is beveiligd, kent een optimale klimaatbeheersing en 
biedt een hoogwaardige borging van lichtnetspanning en beveiligde 
internet toegang.  



Botsquad

Teleservice biedt naast de bekende communicatie-oplossingen ook 
slimme chat- en voice diensten.. Het Botsquad-platform is een online 
platform voor het ontwikkelen, bedienen en beheren van conversationele 
toepassingen (Conversational Apps). Wij bieden de mogelijkheid om via 
uw eigen website botsquad toe te passen. Dit werkt eenvoudig via chat op 
de website, whatsapp for business, smart IVR’s, etc.

Met de Botsquad Chat Conversational AI (artificial intelligence) oplossing 
kunt u de hele dag, elke dag van de week bereikbaar zijn op alle mogelijke 
kanalen. Maak kennis met Botsquad en til uw klantenservice naar een 
hoger niveau!



Beveiliging 

Elke onderneming is graag goed beveiligd. Camera bewaking is daarvan 
een belangrijk onderdeel. Niet alleen om preventief inbraak, diefstal en 
vernieling van uw eigendommen zoveel mogelijk te voorkomen. Camera’s 
werken zeer preventief. Maar het vastleggen van de beelden van 
ongewenste bezoekers en hun voertuigen is nog belangrijker.

Elke week zien we in meerdere televisie programma’s hoe belangrijk en 
hoe nuttig dat is om daders op te sporen. En dat betreft niet alleen 
inbrekers. Camera’s zijn het beste middel om magazijn- en winkeldiefstal 
te voorkomen en op te lossen. De kwaliteit van camera’s heeft zich de 
laatste jaren snel ontwikkeld waardoor auto’s en mensen gemakkelijk 
herkend worden. Er zijn bijvoorbeeld camera’s met gezichtsherkenning 
beschikbaar.

Onze camerabewaking is heel eenvoudig te gebruiken. De beelden 
worden niet alleen lokaal opgeslagen, maar via een app kunt u de 
beelden ook vanuit de cloud live zien en terugkijken. De meeste 
verzekeraars hechten ook veel waarde aan de juiste beveiliging van uw 
onderneming. Hoe beter uw beveiliging, hoe meer vertrouwen de 
verzekeraar in uw onderneming heeft. Dat komt vaak tot uitdrukking in 
ene verlaging van uw premie. Meer over bewakingssystemen: 
https://www.teleservice.nl/camera-beveiliging

Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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Basis zenderpakket zTVi en extra zenderpakketten

Basis tv-zenders

1NPO 1 HD

2NPO 2 HD

3NPO 3 HD

4RTL 4 HD

5RTL 5 HD

6SBS6 HD

7RTL 7 HD

8NET5 HD

9Veronica / Disney XD

10RTL 8 HD

11RTL Z HD

12Comedy Central HD

15Discovery HD

16FOX HD

17TLC HD

18National Geographic

19SBS9

20MTV

2424Kitchen

29Een HD

30Canvas

31Ketnet

32History HD

33Nickelodeon

35Eurosport 1 HD

38Insight

44Das Erste (ARD)

45ZDF

48WDR

61CNN

62Euronews

Basis regionale tv-zenders

501TV Noord

502Omrop Fryslan

503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland

Plus pakket

13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature

36Eurosport2

37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television

58NPO Zappelin Extra

60Cartoon Network

63Al Jazeera

71ComedyCentral Extra

92France2

96RaiUno

140TRTTurk

538TV538

Kids

52Nick Toons

53Nick jr

54Nick Music

55Boomerang

57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation

83DiscoveryScience

84DiscoveryWorld

85AnimalPlanet1

87NatGeoWild

Wereld pakket

120NDR

1233Sat

136Stargold

145ShowTurk

NL aanvullend

76NPO 1 Extra

81NPO Politiek

88NPO 2 Extra

89ONS

Lifestyle

77OUTtv

78Family 7

Muziek

110MTVMusic24

111SlamTV

112TVOranje

113192TV

114100pNL

115Stingray Classica

FOX Sport

221FOX Sports 1 

222FOX Sports 2

223FOX Sports 3

224FOX Sports 4

225FOX Sports 5

226FOX Sports 6

Ziggo Sport

233Ziggo Sport Select HD

234Ziggo Sport Voetbal HD

235Ziggo Sport Golf

236Ziggo Sport Racing

237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2

Film1

245Film1 Premiere

246Film1 Action

247Film1 Family

248Film1 Drama

 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL

Basis regionale radiozenders

884Radio Gelderland

886Omroep Brabant Radio

887Radio M Utrecht

889Radio West

890Radio Rijnmond

892Omroep Zeeland Radio

zTV Interactief
Zakelijk TV Interactief
Aansluitkaart
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Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart



Zakelijke TV & narrowcasting

Teleservice biedt iedere onderneming, horecagelegeheid en 
sportvereniging zakelijke TV in combinatie met Narrow casting aan. 
In de showroom,  in de wachtruimte, in het bedrijfsrestaurant en in de 
kantine. Er zijn zo veel mogelijkheden en het mag overal gebruikt 
worden.

Met Zakelijke Televisie beschikt u over 45 normale televisie stations 
waarvan vele in HD en in 4K kwaliteit. NPO 1, 2 en 3 en alle gangbare 
commerciële binnen- en buitenlandse zenders zitten standaard in het 
pakket.

Maar Zakelijke Televisie gaat verder. U kunt op uw locatie uw eigen 
ontworpen pagina op de TV laten afspelen om uw bedrijf een 
professionelere uitstraling te geven. Denk bijvoorbeeld aan het afspelen 
van een bedrijfsfilm op een eigen kanaal of een andere vorm van 
narrowcasting.

Narrowcasting is een moderne manier om met bezoekers, klanten, 
patiënten of collega’s te communiceren. Je komt het dan ook steeds 
vaker tegen en het is eenvoudiger en veel voordeliger geworden om te 
gebruiken. Een eenvoudige internetverbinding is voldoende.

Met Narrowcasting breng je eenvoudig en effectief je boodschappen aan 
je doelgroep onder de aandacht, helemaal in eigen huisstijl. Zo kun je een 
bedrijfsfilm laten zien, maar bijvoorbeeld ook wisselende stilstaande 
afbeeldingen of gewoon teksten. Bijna alles is mogelijk.

In combinatie met onze Zakelijke Televisie is Narrowcasting zelfs 
helemaal gratis!

Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.

1x

A
A
A

A
A
A

Stroomadapter met 
tv-ontvanger

afstandsbediening met 
twee AAA batterijen

Aansluitmaterialen

O
nder voorbehoud van  w

ijzigingen en drukfouten. A
an dit overzicht kunnen geen rechten w

orden ontleend. H
et zenderaanbod kan w

ijzigen in de tijd. Kijk op kpn.com
/tvzenders voor het actuele zenderoverzicht.

Basis zenderpakket zTVi en extra zenderpakketten

Basis tv-zenders

1NPO 1 HD

2NPO 2 HD

3NPO 3 HD

4RTL 4 HD

5RTL 5 HD

6SBS6 HD

7RTL 7 HD

8NET5 HD

9Veronica / Disney XD

10RTL 8 HD

11RTL Z HD

12Comedy Central HD

15Discovery HD

16FOX HD

17TLC HD

18National Geographic

19SBS9

20MTV

2424Kitchen

29Een HD

30Canvas

31Ketnet

32History HD

33Nickelodeon

35Eurosport 1 HD

38Insight

44Das Erste (ARD)

45ZDF

48WDR

61CNN

62Euronews

Basis regionale tv-zenders

501TV Noord

502Omrop Fryslan

503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland

Plus pakket

13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature

36Eurosport2

37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television

58NPO Zappelin Extra

60Cartoon Network

63Al Jazeera

71ComedyCentral Extra

92France2

96RaiUno

140TRTTurk

538TV538

Kids

52Nick Toons

53Nick jr

54Nick Music

55Boomerang

57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation

83DiscoveryScience

84DiscoveryWorld

85AnimalPlanet1

87NatGeoWild

Wereld pakket

120NDR

1233Sat

136Stargold

145ShowTurk

NL aanvullend

76NPO 1 Extra

81NPO Politiek

88NPO 2 Extra

89ONS

Lifestyle

77OUTtv

78Family 7

Muziek

110MTVMusic24

111SlamTV

112TVOranje

113192TV

114100pNL

115Stingray Classica

FOX Sport

221FOX Sports 1 

222FOX Sports 2

223FOX Sports 3

224FOX Sports 4

225FOX Sports 5

226FOX Sports 6

Ziggo Sport

233Ziggo Sport Select HD

234Ziggo Sport Voetbal HD

235Ziggo Sport Golf

236Ziggo Sport Racing

237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2

Film1

245Film1 Premiere

246Film1 Action

247Film1 Family

248Film1 Drama

 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL

Basis regionale radiozenders

884Radio Gelderland

886Omroep Brabant Radio

887Radio M Utrecht

889Radio West

890Radio Rijnmond

892Omroep Zeeland Radio

zTV Interactief
Zakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
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Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
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Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.
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Zakelijke functies
ToetsUitleg
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Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.
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Zakelijk TV Interactief

Toetsen op de afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunt u zowel de tv-ontvanger als de televisie bedienen. Zo hebt u nog maar één afstandsbediening nodig. 
De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op uw type televisie (zie Stap 3). 

Interactieve TV: Problemen oplossen
Veel problemen worden opgelost door de tv-ontvanger te 
herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat uw probleem 
hier niet bij? Neem dan contact op met uw service-ingang. 

Herstarten van de apparatuur
a) Haal de stekker van de stroomadapter van de tv-ontvanger 

uit het stopcontact.
b) Wacht 10 seconden.
c) Stop de stekker van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. 

Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing 
is verholpen.

Beeldkwaliteit & zapsnelheid
Deze dienst werkt met internetstreams, het is een OTT-dienst. 
Hierdoor worden alle zenders geladen en vervolgens op 
basis van de beschikbare bandbreedte en de beschikbare 
content kwaliteit afgespeeld. Een programma wordt in Full HD 
uitgezonden als zowel de content in Full HD beschikbaar is 
én de juiste bandbreedte beschikbaar is.

HDMI-kabel
Als u in een omgeving tv-kijkt waar veel andere signalen zijn, 
kan er in een uitzonderlijke situatie ruis via de HDMI-kabel 
ontstaan. Wij raden in dit geval aan een gecoate HDMI-kabel 
te proberen. Zo worden externe signalen niet toegelaten op 
de kabel.

Pincode
De pincode is er om instellingen zoals kijkwijzerinstellingen 
te beveiligen. Ook voor bepaalde instellingen hebt u 
de pincode nodig. Deze pincode is gekoppeld aan het 
gebruikersaccount.

Afstandsbediening
Werkt de afstandsbediening niet naar behoren? Vervang de 
batterijen als dit nodig is en koppel de afstandsbediening opnieuw. 

643808/05-20

Meer informatie
Kijk voor uitgebreide gebruikersinformatie van Zakelijk TV Interactief 
op kpn-wholesale.com/zakelijk-tv/service. Hier vindt u ook de 
technische gegevens en voorwaarden voor gebruik.

Klantenservice
Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij u graag. 
Kijk eens op de online pagina of neem contact op met ons.
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5RTL 5 HD

6SBS6 HD

7RTL 7 HD

8NET5 HD

9Veronica / Disney XD

10RTL 8 HD

11RTL Z HD

12Comedy Central HD

15Discovery HD

16FOX HD

17TLC HD

18National Geographic

19SBS9

20MTV

2424Kitchen

29Een HD

30Canvas

31Ketnet

32History HD

33Nickelodeon

35Eurosport 1 HD

38Insight

44Das Erste (ARD)

45ZDF

48WDR

61CNN

62Euronews

Basis regionale tv-zenders

501TV Noord

502Omrop Fryslan

503RTV Drenthe

504RTV Oost

505TV Flevoland

506TV Gelderland

507Omroep Brabant

508L1 TV

509NH

510AT5

511Regio TV Utrecht

512TV West

513TV Rijnmond

514Omroep Zeeland

Plus pakket

13Spike

21Discovery ID

28Disney NL

34LoveNature

36Eurosport2

37Viceland

43NPO Nieuws

46RTL Television

58NPO Zappelin Extra

60Cartoon Network

63Al Jazeera

71ComedyCentral Extra

92France2

96RaiUno

140TRTTurk

538TV538

Kids

52Nick Toons

53Nick jr

54Nick Music

55Boomerang

57Baby TV

Documentaire

82Crime & Investigation

83DiscoveryScience

84DiscoveryWorld

85AnimalPlanet1

87NatGeoWild

Wereld pakket

120NDR

1233Sat

136Stargold

145ShowTurk

NL aanvullend

76NPO 1 Extra

81NPO Politiek

88NPO 2 Extra

89ONS

Lifestyle

77OUTtv

78Family 7

Muziek

110MTVMusic24

111SlamTV

112TVOranje

113192TV

114100pNL

115Stingray Classica

FOX Sport

221FOX Sports 1 

222FOX Sports 2

223FOX Sports 3

224FOX Sports 4

225FOX Sports 5

226FOX Sports 6

Ziggo Sport

233Ziggo Sport Select HD

234Ziggo Sport Voetbal HD

235Ziggo Sport Golf

236Ziggo Sport Racing

237Ziggo Sport Docu

238Ziggo Sport Extra 2

Film1

245Film1 Premiere

246Film1 Action

247Film1 Family

248Film1 Drama

 Radiozenders

Basis radiozenders

801Radio 1

802Radio 2

803Radio 3

804Radio 4

805Radio 5

808Sky Radio

809Radio 538

812Classic NL

813Radio 10 Gold

814Arrow Classic Rock

816SLAM

819Veronica

823100% NL

Basis regionale radiozenders

884Radio Gelderland

886Omroep Brabant Radio

887Radio M Utrecht

889Radio West

890Radio Rijnmond

892Omroep Zeeland Radio

zTV Interactief
Zakelijk TV Interactief
Aansluitkaart

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Televisiefuncties
ToetsUitleg
Controlelampje: Groen = u bedient uw tv-ontvanger. 
 Rood = u bedient uw televisie.

Tv-toestel in stand-by zetten.

Tv-ontvanger in stand-by zetten.

Direct zender selecteren door zender nummer 
in te drukken, cijfers invoeren.

Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.

‘Nu op TV’ zenderoverzicht van live 
televisieprogramma’s. 

Interactieve programmagids (tv-gids). 

Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug 
naar tv-kijken. Naar het hoofdmenu.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Kort indrukken: Eén stap terug, 
naar vorige menu, menu verlaten.

Naar het hoofdmenu.

Direct naar radio luisteren.

Volume harder/zachter.

Geluid in- of uitschakelen (mute).

Stembediening (inactief).

Naar volgende/vorige zender, 
snel bladeren door lijsten en menu’s.

Televisiefuncties

   
   

   

Terugspoelen.
Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
Vooruitspoelen.

Apps (inactief).

Netfl ix (inactief).

Hiermee opent u de extra informatie.

Rood Opnemen.
Groen:  Kijken vanaf begin.
Geel:  Extra informatie.
Blauw: (Inactief).

Naar ‘Nu op tv’ functies

ToetsUitleg

Naar het ‘Nu op tv’ zenderoverzicht.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijke functies
ToetsUitleg

Naar het submenu ‘Extra informatie’.

Omhoog/omlaag scrollen.
Links/rechts scrollen.
Keuze bevestigen.

Zakelijk TV InteractiefZakelijk TV Interactief
Aansluitkaart



Een goede telecom- en ICT oplossing rust op zekerheid en kwaliteit. 
Het betreft immers meestal langlopende serviceverlening waarop een 
onderneming altijd moet kunnen rekenen. Teleservice bestaat al vanaf 
1986 en we hebben ons voortdurend innovatief ontwikkeld en veel 
medewerkers werken al tientallen jaren bij ons. Maar ondanks deze 
solide basis hebben we voor onze relaties nog meer zekerheden 
ingebouwd door ons aan te sluiten bij de brancheorganisatie ICT 
Waarborg.

ICT Waarborg biedt Zekerheid Hoofdkantoor

‘s Gravenweg 320
2905 LB Capelle a/d IJssel 
Telefoon 088-833 00 00 
info@teleservice.nl

Business center

Molenbaan 30
2908 LM Capelle a/d IJssel 
Telefoon 088- 833 00 00 
info@teleservice.nl

www.teleservice.nl

Vestiging Boxtel

Bosscheweg 139 E
5282 WV Boxtel
Telefoon 088-8330090
info@teleservice.nl

Datacenter

Venkelbaan 58
2908 KE Capelle a/d IJssel 
Telefoon 088- 833 00 00 
info@teleservice.nl


