BEHEERDERSHANDLEIDING
Verkort kiezen (toestelnummer toevoegen/wijzigen)

VERKORT KIEZEN
Met Verkort kiezen kunt u eenvoudig verkorte nummers (toestelnummers) invoeren voor uw medewerkers voor zowel
hun mobiele als eventuele vaste nummers. Hiermee kunnen uw medewerkers elkaar onderling eenvoudig met een
verkort nummer bellen.
De toestelnummers dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 Ze zijn 2-6 cijfers lang.
 Ze mogen niet beginnen met een 0 of een 1. Een verkort nummer mag namelijk geen internationaal, nationaal of
T-Mobile verkort nummer zijn.
 Als uw organisatie gebruik maakt van T-Mobile Nummerblokreservering, dan is het toestelnummer automatisch
gelijk aan de laatste vier cijfers van het mobiele nummer in het nummerblok.
Deze handleiding behandeld de volgende onderwerpen:
 Toestelnummer toevoegen/wijzigen voor een gebruiker
 Toestelnummer kiezen
1. TOESTELNUMMER TOEVOEGEN/WIJZIGEN VOOR EEN GEBRUIKER
Om toestelnummers 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.
Gebruik de pagina Gebruiker – ►Profiel - Adressen om een toestelnummer voor een gebruiker toe te voegen of te
wijzigen. Het toestelnummer heeft automatisch vier cijfers. Het is mogelijk om de lengte van het toestelnummer aan te
passen naar twee, drie, vijf of zes cijfers. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk 2. Toestelnummer kiezen.
1) Om een toestelnummer toe te voegen of te wijzigen, zoekt u eerst de betreffende gebruiker op. Zie de handleiding
Gebruiker zoeken, hoe u een gebruiker opzoekt.

2) Kies voor de pagina Gebruiker – ►Profiel - Adressen.
3) Wijzig het telefoonnummer van de gebruiker uit de drop down lijst nooit. Indien een nieuw mobiel nummer voor
een medewerker wordt geactiveerd wordt automatisch een nieuwe gebruiker aangemaakt met bijbehorend
nummer.
4) U kunt een toestelnummer ingeven in het veld toestelnummer, ook wel een verkorte code genoemd.

5) Wanneer een nummer wordt geactiveerd worden de instellingen automatisch ingesteld. Het telefoonnummer en de
toesteladressering (identiteits/-Toestelprofiel, Trunkprofiel en Geen) dient nooit gewijzigd te worden.
6) Kies na de selectie voor Toepassen.
2. TOESTELNUMMER KIEZEN
Gebruik de pagina Groep – ►Hulpprogramma’s – Toestelnummer om de lengte van de toestelnummers te bepalen.
De lengte van de verkorte nummers wordt op deze pagina bepaald.
U kunt de lengte van de toestelnummers maximaal zo klein maken als de langste extensie die voor een gebruiker is
ingesteld en u kunt deze zolang maken als dat het systeem toestaat. Het aanpassen van de lengte van toestelnummers
heeft geen gevolgen voor eerder ingestelde extensies. Aanpassingen volgen de volgende richtlijnen:
 Indien het toestelnummer van de gebruiker al lang genoeg is, dan worden de bestaande cijfers van het
toestelnummer gebruikt om het toestelnummer langer te maken.
 Indien het toestelnummer van de gebruiker korter is dan de nieuwe lengte dan worden er nullen toegevoegd aan
het begin van het toestelnummer.
 Indien er een conflict ontstaat bij het toepassen van deze richtlijnen, dan krijgt u daar een melding van en wordt er
geen toestelnummer toegewezen aan de gebruikers waar het conflict is ontstaan.
1) Kies voor de pagina Groep – ►Hulpprogramma’s – Toestelnummer-kiezen.

2) Selecteer de minimumlengte toegestaan voor toestelnummers.
3) Selecteer de maximale lengte toegestaan voor toestelnummers.
4) Selecteer de standaardlengte toegestaan voor toestelnummers.
5) Kies voor Toepassen of OK om uw wijzigingen op te slaan.

4

