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Gebruiker zoeken

GEBRUIKER ZOEKEN
Om gebruikers te zoeken dient u eerst ingelogd te zijn op de Vast Mobiel Integratiepagina pagina van T-Mobile
Beheer. Zie de handleiding Inloggen beheerder, hoe u op deze pagina inlogt.
Gebruik het menu Groep - ►Profiel - Gebruikers om een lijst van alle gebruikers in de groep op te roepen of naar een
specifieke gebruiker te zoeken aan de hand van achternaam, voornaam, telefoonnummer of e-mail adres. Vervolgens
kunt u via deze pagina gebruikersprofielen wijzigen en verwijderen, een verkorte code toekennen, services toekennen
en een oproepbeleid instellen. Dit is de homepage voor het wijzigen van instellingen van een specifieke gebruiker
binnen uw groep. Wijzigingen die op deze pagina worden aangebracht gelden enkel voor deze specifieke gebruiker.
U kunt de gebruiker homepage herkennen aan de benaming Groep> Gebruikers: 06********@t-mobile.nl linksboven
aan de pagina. Meer informatie over het wijzigen van gebruikersinstellingen kunt u vinden in de verschillende
handleidingen voor Gebruikers beheren.
1) Kies voor de pagina Groep - ►Profiel - Gebruikers.

2) Om de volledige lijst van gebruikers weer te geven kiest u direct voor zoeken. U kunt ook een zoekcriteria ingeven
om een specifieke gebruiker te zoeken, zoals achternaam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer de
volledige lijst van namen niet wordt weergegeven bij het aanklikken van de knop zoeken is de zoekcriteria
verplicht, aangezien de volledige lijst niet kan worden weergegeven. Dit is verplicht wanneer u meer dan 1000
nummers in uw groep heeft. De zoekcriteria kunt u in het lege veld invullen en daarna klikt u op zoeken.
De pagina Groep - ►Profiel - Gebruikers is een geavanceerde zoekpagina. Voor elke gebruiker wordt de
achternaam, voornaam, afdeling, telefoonnummer en het e-mail adres getoond. U kunt de lijst naar wens anders
weergeven. Hiervoor klikt u op de kop van de kolom waarop u wilt selecteren zodat de volgorde op basis van deze
kolom wordt aangepast. Met Volgende of Vorige worden meer gebruikers op de lijst getoond als deze niet op 1
pagina passen.

3) Kies voor Aanpassen voor de gebruiker waarvoor u wijzigingen wilt aanbrengen. De Gebruiker – ►Profiel pagina
wordt getoond.

4) Om terug te keren naar de homepage van de groep kiest u voor Home.

