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De T-Mobile Business Essential Mobile Client is een app voor je mobiele telefoon.
Hiermee kun je gemakkelijk en efficiënt communiceren en samenwerken met
je collega’s en andere (externe) partijen. Met de app kun je de functies van
je telefooncentrale gebruiken op je telefoon en daardoor efficiënter werken.
Je start snel en eenvoudig vanaf ieder toestel een gesprek met je vaste nummer.
Je kunt collega’s korte berichten sturen via de chat, je beschikbaarheid instellen en
de beschikbaarheid van je collega’s inzien.
Na het lezen van deze handleiding ken je alle functies en mogelijkheden van de app.
De handleiding bestaat uit twee delen:
1. Het installeren van de app
2. Gebruik en functies van de app

1. HET INSTALLEREN VAN DE APP
De installatie van de T-Mobile Essential app is heel eenvoudig en bestaat uit twee stappen.

DE WELKOMST SMS
Wanneer jouw gebruikersprofiel is aangemaakt door
de telecombeheerder, ontvang je een welkomst-sms.
Deze bevat informatie over jouw vaste nummer en een
link waarmee jede mobiele app kunt downloaden en
installeren.

STAP 1. DOWNLOADEN
Tik eerst op de knop ‘1. Downloaden’. Je gaat nu
naar de App Store waar je de app kunt downloaden.
Mocht je de sms niet ontvangen, dan kan je de app
ook zelf opzoeken in de App Store. Zoek op
“T-Mobile Essential”.

Tik je op deze link, dan ga je automatisch naar
de App Store.

Let op; je hebt iOS 10 of hoger nodig om deze app
te kunnen downloaden.
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STAP 2. CONFIGUREREN
Open de app en vul jouw mobiele telefoonnummer in.
Tik op “activeringscode ophalen”. Je ontvangt vrijwel
direct een sms met een activatiecode. Vul deze code
in en tik op “activeren”. Het is niet nodig
een wachtwoord in te stellen, jouw profiel wordt
automatisch geconfigureerd.
Gefeliciteerd! De app is geïnstalleerd en je kunt aan
de slag!

3

2. HET HOOFDSCHERM EN HOOFDMENU
De app bestaat uit drie hoofdschermen:
• het hoofdmenu (links)
• het hoofdscherm
• het statusoverzicht (rechts)
Je kunt de diverse menu’s bereiken door op de knop met de drie streepjes te tikken (zie afbeelding) of door met je vinger over het scherm te swipen.

HOOFDMENU
Het hoofdmenu geeft je toegang tot de functies en
algemene instellingen.
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HOOFDSCHERM
Het scherm in het midden geeft toegang tot
het laatst bezochte menu. Standaard is dit scherm
gesynchroniseerd met je contactpersonen.

STATUSOVERZICHT
Het statusoverzicht geeft je toegang tot
je Beller-ID, activiteit en snelkoppelingen.
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3. DE VERSCHILLENDE FUCNTIES BINNEN HET HOOFDMENU
HOOFDMENU
Het hoofdmenu geeft je toegang tot de functies en algemene instellingen. De opties in het hoofdmenu zijn afhankelijk
van de afgenomen licenties. Het is dus mogelijk dat je een ander menu ziet dan in de afbeelding hieronder

CONTACTPERSONEN
In dit scherm zie je in één
oogopslag al jouw contacten.
MITEAM
MiTeam geeft je de mogelijkheid om te
chatten, bestanden te delen met collega’s en
vergaderening op te zetten.
OPROEPLOGBOEK
Bij oproeplogboek vind je een overzicht van
je gevoerde en gemiste gesprekken,
in chronologische volgorde.
ACD-GROEPEN
Voor het aanmelden en afmelden uit een belgroep.
Dit wordt alleen getoond als je onderdeel
bent van een belgroep
ACTIVITEITENOMLEIDING
Bij de activiteitenomleiding kan je
een doorschakeling instellen
die gekoppeld is aan een status.

IK
In dit menu beheer je
je persoonlijke gegevens.
KIEZER
Via de kiezer kun je nummers
bellen die niet in je contactenlijst
zijn opgeslagen.
VOICEMAIL
In dit menu staan alle voicemailberichten.
TOEKOMSTIGE AANWEZIGHEID
In deze optie kan je toekomstige
afspraken inplannen met
de bijbehorende beschikbaarheid.

INSTELLINGEN
Hier kan je instellen hoe je gebruik
maakt van het netwerk en de app.

INFO
Bij informatie vind je informatie
over de huidige software versie.
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4. CONTACTPERSONEN
Dit menu is gesynchroniseerd met de contactpersonen in je smartphone en met je collega’s die de app gebruiken. Indien je geen toestemming hebt gegeven om
contactpersonen te synchroniseren, zullen de contacten uit het telefoonboek van je smartphone niet verschijnen in de app.

ZOEK CONTACTPERSOON

TOEVOEGEN CONTACTPERSOON

CONTACT OPNEMEN

Het eerste dat je in de app ziet, is een lijst met
favoriete contacten. Je favorietenlijst is initieel leeg,
je dient hier zelf favorieten aan toe te voegen.

Voeg een contactpersoon toe door op het gewenste
contact te tikken en dit ingedrukt te houden.
Tik je alleen op een contactpersoon, dan krijg je
onderstaand scherm te zien. Je kunt vervolgens
rechtsboven op het sterretje tikken om deze
contactpersoon aan te merken als favoriet. Je hebt
hier de opties: favoriet, contactpersoon,
VIP of geblokkeerd.

Neem contact op met een contactpersoon door bij het
zoeken de contactpersoon ingedrukt te houden.
Je krijgt dan verschillende opties te zien, zoals bellen,
chatten, streams, sms, e-mail en delen.

Wil je een contact opzoeken? Start dan met het typen
van de naam in de zoekbalk. Vervolgens verschijnen
de bijbehorende contacten.
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5. IK
In dit menu beheer je je persoonlijke gegevens. Afhankelijk van je persoonlijke instellingen kan onderstaande afbeelding afwijken van wat jij te zien krijgt.

FOTO
Tik hierop om een nieuwe foto toe te voegen.
Je kunt direct een foto maken met de camera
of er één kiezen uit het fotoalbum van het toestel.
ACTIVITEIT
Dit geeft je huidige beschikbaarheid weer. Tik op
de activiteit om je beschikbaarheid aan te
passen. (Zie de uitleg bij ‘Statusoverzicht’.)
NOTITIE
Tik op het tekstveld om met een
toetsenbord een notitie in te voeren.
Deze is zichtbaar voor je contactpersonen.
TELEFOON
Dit is je telefoonnummer.

BELLER-ID
Dit is het telefoonnummer dat je hebt ingesteld als
afzender en dat de ontvanger ziet als jij belt. Je kunt als
afzender anoniem, mobiel, zakelijk of de centrale
(niet standaard) instellen.

ROL
Stel hier in of je rol zakelijk of privé is.
Dit heeft geen invloed op je beller-ID.

TELEFOON
Dit is je telefoonnummer.

E-MAIL
Dit is het e-mailadres dat aan je
account is gekoppeld.
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6. MITEAM 1⁄3
Bij MiTeam zie je de actuele lijst van alle streams en vergaderingen waarin je samenwerkt met collega’s. Streams bieden geavanceerde middelen voor team-interactie en mogelijkheden om een
vergadering in te plannen. Deze streams zijn bedoeld om voor langere tijd samen te werken. Een vergadering kan bestaan uit een conference call (telefonische vergadering) of een web-vergadering.
Via het menu MiTeam kun je ook zelf nieuwe streams en vergaderingen aanmaken. Als je de aanvullende optie ‘MiTeam’ hebt afgenomen, dan is deze zichtbaar in het linkermenu.
STARTEN VAN EEN STREAM
STAP 1
Ga naar MiTeam en klik rechts boven
op de 3 punten. Selecteer vervolgens
“Een stream maken”.
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STAP 2
Geef een naam aan de stream en voeg de
gewenste deelnemers toe. Je kunt alle
deelnemers met een MiTeam licentie
toevoegen. Klik op
‘’.

STAP 3
Klik op de zojuist aangemaakt stream
om gebruik te maken van alle
samenwerkingstools.

STAP 3A
In dit scherm kun je als groep met
elkaar chatten.
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6. MITEAM 2⁄3
Een stream kan tevens bestaan uit een conference call (telefonische vergadering) of een web-vergadering. Via het menu MiTeam kun je ook zelf nieuwe streams en vergaderingen aanmaken.
Binnen een stream kun je ook vergaderingen starten met de volgende opties: audio, audio en beeld en het delen van je scherm.

STARTEN VAN EEN STREAM
STAP 3B
In dit scherm kun je bestanden met
elkaar delen. Klik op de ‘+ Toevoegen’
links onder. Je krijg nu meerdere opties
in je scherm .
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STAP 3C
In dit scherm kun je onderaan je scherm
to-do taken aanmaken. Klik op de
aangemaakte taak om een einddatum in te
stellen en⁄ of aan een persoon toe te
wijzen. Klik op de aangemaakte taak voor
meer opties.

Je kunt nu een omschrijving toevoegen,
de taak als belangrijk markeren, een
deadline instellen, de taak aan een
persoon toewijzen en⁄of een herinnering
aanmaken.

STAP 3D
Wil je vergaderen? Klik op de drie
stipjes rechtsboven en vervolgens
op ‘vergaderen’. Selecteer
de personen en klik op ‘’ om
de vergadering te starten
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6. MITEAM 3⁄3
STARTEN VAN EEN VERGADERING
STAP 1
Ga naar MiTeam en tik op de 3 stipjes
rechtsboven. Selecteer vervolgens
“Nieuwe vergadering maken”.
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STAP 2
Vul alle informatie in en nodig deelnemers uit door te zoeken op naam.
Gebruik voor externen het mailadres De
deelnemers krijgen een e-mail en de
afspraak wordt in de agenda geplaatst.
Ook is een SMS-herinnering mogelijk.
Klik rechtsboven op ‘’.

STAP 3
De vergadering is opgeslagen en
zichtbaar in MiTeam.Via de grijze knop
bij de aangemaakte vergadering kun
je deelnemen aan de vergadering.

Klik op annuleren als je zonder audio
wilt deelnemen aan de vergadering
Klik op “Neem deel aan audio” als je
met audio wilt deelnemen. Je wordt
dan door het vergadernummer gebeld.
Neem de oproep aan. Je neemt nu
met audio deel aan de vergadering
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7. KIEZER EN OPROEPLOGBOEK
KIEZER

OPROEPLOGBOEK

Via de Kiezer kun je nummers bellen
die niet in je contactenlijst zijn
opgeslagen. Voer handmatig een
telefoonnummer in en tik op de groene
telefoonknop om te bellen. Je kunt hier
ook gekopieerde nummers plakken.
Deze kiezer vind je ook op het
middelste scherm bij
‘contactpersonen’, rechtsboven.

Bij Oproeplogboek vind je een overzicht
van je gevoerde en gemiste gesprekken,
in chronologische volgorde. Bij Inbox vind
je ook je voicemailberichten.

Tijdens het bellen kun je het geluid
dempen, het gesprek op luidspreker
zetten, een oproep toevoegen of een
oproep in de wacht zetten. Voeg je
een oproep toe, dan kun je
schakelen/wisselen tussen de
gesprekken. De andere oproep wordt
dan in de wacht geplaatst.
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Tik je op het nummer, dan kun je deze
persoon direct terugbellen. Het knopje
met de i geeft je een overzicht van de
beschikbare informatie over dit nummer.
Staat het nummer in je contacten, dan zie
je direct alle nummers, de verkorte code
en de toekomstige aanwezigheid van deze
beller. Staat het nummer niet in jouw
contacten, dan zie je enkel op welke
datum en welk tijdstip er is gebeld.
Wil je je hele oproeplogboek legen?
Tik dan op het prullenbak-icoontje
rechtsboven. Wil je een specifieke
oproep verwijderen? Swipe dan naar
links. Je ziet dan een rood icoontje met
een prullenbak. Tik daarop om
de betreffende oproep te verwijderen.
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8. VOICEMAIL
Als je de aanvullende optie ‘Visual Voicemail’ hebt afgenomen, dan is deze zichtbaar in het linkermenu.

VOICEMAIL
Hier zijn alle voicemailberichten te vinden.
Je ziet in één oogopslag wie een bericht heeft
achtergelaten, met welk nummer, op welke datum
en hoe lang het bericht duurt.
Het afluisteren van de voicemail kan heel eenvoudig
via de ‘play’ knop. Tussentijds kan je het afspelen van
het voicemail bericht ook pauzeren, en/of doorspoelen.
Wil je een specifiek bericht verwijderen? Tik dan
linksboven op de knop ‘Bewerken’. Selecteer het
gewenste bericht en tik op het prullenbak-icoontje
rechtsboven.
Wil je alle voicemails verwijderen? Tik dan
rechtsboven op het prullenbak-icoontje.
Indien je geen visual voicemail hebt, dan kan je je
voicemail afluisteren door 1233 te bellen.
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9. ACD-GROEPEN
Als je de aanvullende optie ‘ACD-groepen’ hebt afgenomen, dan is deze zichtbaar in het linkermenu.

ACD GROEPEN
Je kunt je hier aan- en afmelden voor
de ACD-groep. Dit doe je middels het
schuifje.
De naam van de groep staat bovenaan.
Hier zie je ook direct hoeveel bellers er in
de wacht staan en hoeveel beschikbare
agents er zijn.

Het logboek is beschikbaar via het
pijltjes-icoon rechtsboven. Hier zie je
eenduidelijk overzicht vanalle oproepen:
de beantwoorde, gemiste én
doorgeschakelde oproepen. Je kunt
specifieke oproepen bekijken door erop
te klikken. Je ziet dan de duur van de
wachtrij en de duur van de oproep.

Let op: Lukt het niet om aan te melden?
Dan zijn er op dat moment waarschijnlijk
geen beschikbare licenties meer. Vraag
een collega om uit te loggen of
bestel extra licenties bij T-Mobile.
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10. TOEKOMSTIGE AANWEZIGHEID
Bij ‘Toekomstige aanwezigheid’ kun je toekomstige afspraken inplannen met de bijbehorende beschikbaarheid. Hierdoor wordt jouw persoonlijke status automatisch aangepast wanneer de
afspraak start. Daarnaast kun je hier ook je ingeplande afspraken terugzien en aanpassen. Dat doe je door de betreffende afspraak ingedrukt te houden.

TOEKOMSTIGE AANWEZIGHEID
Stel je beschikbaarheid in door op het plus-icoon te
tikken. Vervolgens heb je de volgende mogelijkheden:
• Naam: Geef de toekomstige afspraak een naam.
• Activiteit: Stel je beschikbaarheid in door te
kiezen uit de beschikbare opties.
• Functie: Stel in of het een zakelijke of
privé-afspraak betreft.
• Opmerking: Maak hier indien gewenst een notitie.
• Van: Kies de begintijd van de afspraak.
• Tot: Kies de eindtijd van de afspraak.
• Tijdzone: Hier staat de tijdzone. Standaard is dit
Amsterdam. Wil je dit wijzigen? Tik en selecteer
dan de juiste zone.
• Herhalen: Stel indien nodig een periodieke
afspraak in. Selecteer daarvoor een van de
volgende opties: Nooit – Dagelijks – Wekelijks –
Maandelijks – Jaarlijks.
• Beëindigen: Deze optie is alleen zichtbaar
wanneer er een herhaling is ingesteld. Schakel
de herhaling uit door een einddatum en een eindtijd
te selecteren.
Tik op het vinkje om de toekomstige afspraak met
beschikbaarheid aan te maken. Je ziet de
toekomstige afspraak in het hoofdscherm van de optie
Beschikbaarheid. Deze is te wijzigen door erop te
tikken.
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11. ACTIVITEITENOMLEIDING
ACTIVITEITEN
Bij Activiteitomleiding kun je een doorschakeling
instellen die is gekoppeld aan een status. Doe dit
door op het plus-icoontje rechtsboven te tikken.
Je hebt de volgende opties:
• Activiteit: Stel de status in waarvoor je een
doorschakeling wilt instellen.
• Activiteitomleiding: Voer per status het gewenste
nummer in waar naar doorgeschakeld moet
worden. Klik op het vinkje om de
activiteitomleiding aan te maken.
Je ziet nu de activiteitomleiding die je hebt ingesteld
in het hoofdscherm. Wil je deze wijzigen of
verwijderen? Houd de activiteitomleiding dan
ingedrukt.
Let op: Het doorschakelen geldt zowel voor je mobiele
als je vaste nummer. Wil je een doorschakeling per
nummer instellen, dan dien je dit in te stellen via je
User Portal. Voor uitleg hierover, zie handleiding
“User Portal Business Essential’.
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12. INSTELLINGEN EN INFORMATIE
INSTELLINGEN

INFORMATIE

Bij instellingen kies je hoe je gebruik
maakt van het netwerk en de app.

Hier kan je terugvinden welke versie van
de app momenteel geïnstalleerd is.

Je kunt hier kiezen voor VoIP (Voice
over IP). Bij de netwerkinstellingen kun
je kiezen tussen ‘Alle netwerken’ en
‘Alleen Wi-Fi’.

Tip: controleer regelmatig in de Appstore
of je de nieuwste versie van de app
gebruikt.
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13. STATUSOVERZICHT
Je statusoverzicht kan je vinden wanneer je vanuit je hoofdscherm naar rechts swiped.
Dit scherm geeft toegang tot je statusoverzicht, waarin je toegang hebt tot de volgende functies zoals het aanpassen van je Beller ID, Activiteit en/of Snelkoppelingen.

Beller-ID aanpassen
Je beller ID vind je bovenaan
in het rechtermenu. Het is het
telefoonnummer dat
de ontvanger ziet wanneer jij
belt. Je kan standaard met je
mobiele nummer, je zakelijke
vaste nummer, of anoniem
bellen. Optioneel kan er door
de beheerder meerdere
nummers worden
toegevoegd. Heb je
bijvoorbeeld ook de optie
‘centrale’, dan is het ook
mogelijk om met dat nummer
uit te bellen.

Beschikbaarheid instellen
Met de Essential app kan je
eenvoudig inregelen op welke
wij ze je wel of niet
bereikbaar wil zijn. Je stelt dit
in door je activiteit aan te
passen in het rechtermenu.
Er zijn een aantal standaard
activiteiten zoals beschikbaar,
niet beschikbaar op je vaste
nummer en niet beschikbaar
op je vaste en mobiele
nummer. Wanneer je niet
beschikbaar bent worden
de inkomende oproepen
doorgezet naar je voicemail.

Je keuze kan je eenvoudig in
de app instellen en
vervolgens kun je gewoon via
de normale belfunctie van je
telefoon bellen.

Je kunt de activiteit
aanpassen door op
de activiteit te klikken.
Selecteer vervolgens een
gewenste activiteit uit
het menu. Klik op de drie
bolletjes wanneer je een
eindtijd wilt geven aan
de activiteit.

Snelkoppelingen
Je kunt ook een
snelkoppeling aanmaken voor
activiteiten die vaker
voorkomen. Denk hier aan
lunch, vergadering of
vakantie. Klik op
de snelkoppeling om deze
te activeren. Wil je een
nieuwe snelkoppeling
aanmaken? Klik dan op
“nieuwe snelkoppeling
toevoegen”. Stel hier alles in,
zoals naam, status en duur
van de activiteit. Klik op het
vinkje rechtsboven om de
snelkoppeling op te slaan.
Wanneer je een eindtijd
selecteert voor jouw
snelkoppeling, zullen
degenen die je bellen dit
horen. Als de eindtijd is
verstreken zal
de beschikbaarheid
automatisch terugspringen
naar ‘beschikbaar’.

Om de wijzigingen op
te slaan klik je op het vinkje
rechtsboven.
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14. EEN GESPREK DOORVERBINDEN
Wil je iemand doorverbinden naar
een collega? Minimaliseer het
lopende gesprek en open
de Essential App.
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In het linkermenu vind je twee
manieren om door te verbinden.
“Kiezer”, waarbij je toetsen krijgt om
het nummer handmatig in te voeren,
of “contacten” waarbij je een
contactpersoon op kunt zoeken in je
adresboek. Zoek de persoon, waar je
het gesprek naar wilt doorverbinden.

Je krijgt hier de keuze voor het direct
doorverbinden, blind genoemd, of
met ruggespraak, waarbij je zelf eerst
iemand kunt aankondigen. Als je er
voor kiest om het gesprek eerst aan
te kondigen, bel je eerst je collega.

Als hij of zij het gesprek wilt
overnemen kan je zelf de verbinding
verbreken door op de rode knop te
drukken. Het gesprek wordt
dan direct doorverbonden
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