
tel 
waarnaar u doorschakelt betaalt voor de duur van het doorgeschakelde gesprek. De kosten van doorschakelen zijn afhankelijk van het nummer waarnaar u doorschakelt.
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Vier mogelijkheden om
bereikbaar te zijn

De PhoneManager heeft vier opties. 
En daarmee stelt u uw complete 
bereikbaarheid in.

Standaard
Schakelt uw vaste nummer door zoals
ingesteld door uw telecompartner.

Mobiel
Schakelt uw vaste nummer door naar een
mobiel nummer naar keuze.

Voicemail
Schakelt uw vaste nummer door naar
voicemail.

Vast of Mobiel nummer
Schakelt uw vaste nummer door naar een
ander vast of mobiel nummer naar keuze.

Doorschakeling naar  Mobiel
is ingeschakeld

Doorschakeling naar
Voicemail is ingeschakeld

‘Standaard’ is ingeschakeld

Doorschakeling naar
Vast of Mobiel

Inschakelen van de 
PhoneManager

U schakelt de PhoneManager heel 
eenvoudig in door het pictogram 
van uw keuze kort aan te raken. 
Uw huidige instelling herkent u
aan het witte vlak.  

Doorschakeling instellen
en aanpassen

U kunt de doorschakelingen
naar Vast en Mobiel eenvoudig 
zelf aanpassen. Dit doet u door 
het betre�ende pictogram twee 
seconden ingedrukt te houden.
Er verschijnt dan een invulscherm, 
waarin u zelf een nummer kunt 
invoeren of een nummer uit uw 
telefoonboek kunt  gebruiken.

U heeft uw kantoor verlaten en u komt er onderweg achter dat 
uw telefoonnummer niet is doorgeschakeld. Een nieuwe klant 
zou u nog bellen. Rijdt u terug of hoopt u dat ze uw mobiele 
nummer wel hebben? Of u bent in vergadering, maar het 
toestel op uw bureau staat te rinkelen. Nemen uw collega’s op 
of zitten zij ook niet op hun plaats? 

PhoneManager van <Telecom X>, voor iedereen bereikbaar

< uw logo en adres >

Altijd bereikbaar
met de PhoneManager
van <Telecom X>

De PhoneManager van <Telecom X> lost dat voor u op. U regelt nu 
vanaf elke locatie uw bereikbaarheid met een eenvoudige app. 
Deze IOS app is verkrijgbaar in de App Store en in overleg met 
<Telecom X> te activeren. 
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Doorschakelen is mogelijk naar alle nederlandse vaste en mobiele telefoonnummers. Houd er wel rekening mee dat u de gesprekskosten van uw toestel naar het toestel 
waarnaar u doorschakelt betaalt voor de duur van het doorgeschakelde gesprek. De kosten van doorschakelen zijn afhankelijk van het nummer waarnaar u doorschakelt.
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van <Telecom X>
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Deze IOS app is verkrijgbaar in de App Store en in overleg met 
<Telecom X> te activeren. 
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Teleservice Mobile Connect

1
Mobile Connect bestaat uit een mobiel abonnement van Teleservice Connect met een groot 
aantal extra mogelijkheden. U kunt uw toestel met dit abonnement dus op de normale manier 
blijven gebruiken zoals u dat met elk ander mobiel abonnement kunt doen: in en uitgaand 
telefoneren met uw mobiele nummer blijft altijd mogelijk.   

Algemeen 

2
Het belangrijkste verschil met een normaal GSM abonnement is het feit dat uw mobiele 
toestel met Mobile Connect ook als intern telefoontoestel kan functioneren, waar u zich ook in 
de wereld bevindt.

Extra mogelijkheden  

3
Het Uw GSM toestel beschikt naast uw mobiele nummer ook over een intern toestelnummer. 
U kunt dus met uw  GSM toestel elk intern toestelnummer kiezen en andersom bent u vanaf 
elk ander toestel eenvoudig met een driecijferig toestelnummer bereikbaar. 
Het maakt niet uit of dat een toestel op kantoor is of een ander GSM toestel, u bent altijd 
rechtstreeks bereikbaar. 

Intern toestelnummer

4
Het Uw GSM toestel kan naast uw mobiele nummer en een intern nummer ook nog over een 
vast nummer beschikken. Wanneer u daarvoor een extra nummer gebruik bent u ook op dat 
extra vaste nummer direct bereikbaar. Desgewenst kunt u ook dat nummer tonen wanneer u 
gesprekken voert. Wanneer u een directe vast nummer gebruikt kunt u het op de vaste 
toestellen van uw onderneming altijd zichtbaar maken wanneer u met uw GSM toestel in 
gesprek bent. 
Wanneer u uw mobiele nummer niet bekend wilt maken kunt u er ook voor kiezen om 
uitgaand met het algemene nummers van uw onderneming te bellen. Maar dat nummer is 
vanzelfsprekend minder geschikt om gesprekken op uw mobiele toestel te ontvangen.   

Vast Nummer 
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