Handleiding Tijdsconfiguratie
Managed Voice
Stap 1: Inloggen
Ga naar https://customer.teleserviceconnect.nl/ en log in met uw gegevens.
Indien u voor het eerst inlogt is uw wachtwoord hetzelfde als uw e-mailadres. Verander uw
wachtwoord direct na het inloggen (zie pagina 4).

Stap 2: Klantconfiguratie
Selecteer Klantconfiguratie (1).
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Stap 3: Tijdconfiguratie
Selecteer uit het linkermenu TCVW Managed Voice (2).
Kies vervolgens Tijdconfiguratie (3).
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Stap 4: Tijdsconfiguratie
Via Tijdsconfiguratie kunt u kiezen welk nummerplan actief is. Zo kunt u bijvoorbeeld
een dag- en nachtstand implementeren binnen Managed Voice. Er zijn drie manieren
om de tijdsconfiguratie te bedienen. De eerste is automatisch op basis van dag en tijd.
De tweede is op basis van een handmatige stand en de derde is op basis van een datum
en tijd (vakantiedagen).
Stap 5: Configuratie tijdplan
De automatische tijdsconfiguratie wordt opgebouwd vanuit de positie dat er één standaard
plan is welke het meest actief is. Bijvoorbeeld dat u 8 uur wel werkt en 16 uur niet. De
uitgangspositie voor de 16 uur die u niet werkt is de nachtstand. U geeft deze stand aan
als 24 uur aanwezig, de rest zijn uitzonderingen op deze stand.
Nadat u dit blok heeft aangemaakt kunt u specifiekere tijdblokken aanmaken. U kunt deze
blokken aanmaken door te klikken op de knop Toevoegen, welke achter de dagen is geplaatst.
Stap 6: Aanmaken automatische periode
U kunt op basis van de te selecteren dagen de start- en eindtijd opgeven.
Selecteer vervolgens bij de optie nummerplan (5) welk nummerplan u aan deze periode
wilt koppelen.
Afhankelijk van de keuze bij instellen per dag of per periode zal de optie Instellen voor (4)
veranderen. Let er op dat u de start- en eindtijd opgeeft in het formaat UU:MM, waarbij
tussen de uren en minuten een dubbelpunt (:) staat.
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Stap 7: Configureren handmatige periode
U kunt handmatig een nummerplan kiezen via het dropdown menu (6).
Door middel van het selectievakje (7) kunt u dit nummerplan activeren.
Deze optie overschrijft de automatische tijdsconfiguratie.
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Stap 8: Configureren vakantiedagen
Het is tevens mogelijk om op basis van datum en tijd, tijdelijk de handmatige en
automatische configuratie te overschrijven. Zo’n plan kunt u aanmaken door middel van
Vakantiedagen (8).

8

-

U ziet vervolgens een overzicht van alle geprogrammeerde vakantiedagen.
Via de knop Acties (9) kunt u een nieuwe periode toevoegen of een verlopen periode
verwijderen.
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Handleiding Wachtwoord aanpassen
Stap 1: Persoonlijk
Ga naar het kopje Persoonlijk (10)
rechtsboven.
Klik vervolgens in het drop-down
menu op Instellingen (11) om uw
wachtwoord te kunnen wijzigen.
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Stap 2: Wijzigen
Vul onder Nieuw wachtwoord
(12) uw nieuwe wachtwoord 2x in.
Klik vervolgens op Opslaan (13).
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