BEHEERDERSHANDLEIDING
Uw organisatie in afdelingen indelen

UW ORGANISATIE IN AFDELINGEN INDELEN
Met afdelingen is het mogelijk om uw organisatie onder te verdelen in diverse afdelingen en stamafdelingen. Dit is
noodzakelijk als u per gebruikersgroep instellingen wilt doen, zoals het inkomend en uitgaand calling plan.
Om afdelingen te beheren dient u eerst ingelogd te zijn op de Vast Mobiel Integratie pagina van T-Mobile Beheer. Zie
de handleiding Inloggen beheerder, hoe u op deze pagina inlogt.
Deze handleiding behandeld de volgende onderwerpen:
 De lijst met afdelingen bekijken
 Afdelingen toevoegen
 Afdelingen verwijderen of wijzigen
 Gebruikers toewijzen aan een afdeling
1. DE LIJST MET AFDELINGEN BEKIJKEN
1) Kies voor de pagina Groep – ►Profiel - Afdelingen.

Afdelingen worden getoond met de bovenliggende afdeling erbij. Bijvoorbeeld de afdeling Pre-Sales binnen Sales
wordt getoond als Sales (klantnummer)\Pre-Sales. Achter de afdelingsnaam wordt het klantnummer getoond
tussen haakjes. Bijvoorbeeld Sales (1.1******)\Pre-Sales .

2) Kies OK of Annuleren.

2. AFDELINGEN TOEVOEGEN
Gebruik de functie toevoegen op de pagina Groep – ►Profiel - Afdelingen om een afdeling of stamafdeling toe te
voegen aan uw groep.
1) Kies voor de pagina Groep – ►Profiel - Afdelingen.
2) Kies voor Toevoegen. De Groep – ►Profiel - Afdelingen – Afdelingen toevoegen pagina wordt geopend.

3) Geef de naam van de afdeling in en klik OK.
4) Om een stamafdeling onder een bestaande afdeling te creëren kies voor Toevoegen. Geef de naam van de afdeling
aan en kies uit de drop down lijst Stamafdeling om de nieuwe afdeling onder een al bestaande afdeling aan te
maken.
5) Kies OK.
Nadat u een afdeling heeft toegevoegd kunt u daar gebruikers aan toekennen. Meer informatie hierover vindt u in het
hoofdstuk Gebruikers toewijzen aan een afdeling.
3. AFDELINGEN VERWIJDEREN OF WIJZIGEN
Gebruik de pagina Groep – ►Profiel - Afdelingen om een afdeling te verwijderen of te wijzigen.
1) Kies voor de pagina Groep – ►Profiel - Afdelingen.
2) Kies voor Aanpassen in de regel van de afdeling die u wilt gaan aanpassen. De Groep – ►Profiel - Afdelingen –
Afdelingen wijzigen pagina wordt geopend.

3) Om de afdeling te verwijderen kiest u voor Verwijderen. De vorige pagina wordt geopend.

Let op 1: Als er nog gebruikers aan een afdeling zijn toegewezen kan deze niet worden verwijderd. Voordat u een
afdeling gaat verwijderen moet u via de profiel pagina van de gebruikers de afdeling van de gebruikers wijzigen.
Let op 2: Als er nog een stamafdeling aan een afdeling is toegewezen kan deze niet worden verwijderd. Verwijder
eerst de stamafdeling(en) of wijs deze toe aan een andere stamafdeling.
4) Om de naam van een afdeling te wijzigen geeft u een nieuwe naam in het invoerveld in.
5) Kies OK.
4. GEBRUIKERS TOEWIJZEN AAN EEN AFDELING
Gebruik de pagina Gebruiker – ►Profiel - Profiel om een gebruiker toe te wijzen aan een afdeling.
1) Zoek de gebruiker op waaraan u een afdeling wilt toewijzen. Zie de handleiding Gebruiker zoeken, hoe u een
gebruiker opzoekt.
2) Kies voor de pagina Gebruiker – ►Profiel - Profiel.

3) Selecteer onder het kopje afdeling de gewenste afdeling voor deze gebruiker.

4) Kies voor Toepassen of OK om uw wijzigingen op te slaan.

