
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.

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.

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.

Phonemanager_klantleaflet_100513_def.indd   1 23-05-13   09:27

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? 
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oIP klanten. Bent u nog geen VoIPTijdelijk alleen voor onze V klant, neem dan contact op met één van onze specialisten. 
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CONNECT

Met de PhoneManager van Teleservice Connect regelt u nu vanaf 
elke locatie uw bereikbaarheid met deze eenvoudige app. Deze 
app is verkrijgbaar in de App Store en via de Playstore van Google. 
In overleg met Teleservice  Connect is deze app direct te activeren.

Altijd bereikbaar
met de PhoneManager
van Teleservice Connect

PhoneManager van Teleservice Connect, voor iedereen bereikbaar

Zorgeloos communiceren

088-8330000

helpdesk@teleserviceconnect.nl

teleserviceconnect.nl




@

088-8330000

U heeft uw kantoor verlaten en u komt er onderweg achter dat uw 
telefoonnummer niet is doorgeschakeld. Maar u verwacht nog een 
telefoontje van een nieuwe klant. Rijdt u terug of hoopt u dat ze uw 
mobiele nummer wel zullen bellen? Met deze app kunt u alsnog 
doorschakelen naar uw mobiele telefoon. Of u bent in een 
vergadering, maar het toestel op uw bureau staat te rinkelen. Met 
deze app kunt u op ieder moment doorschakelen naar een collega 
of uw voicemail. 




