
 

 

 

 
 

Cloud Softphone 
(Iphone) 

In2Cloud 

Handleiding 



 Cloud Softphone (Iphone) In2Cloud 
Handleiding 

 2 / 24 V1 

Inhoud 
1. Cloud Softphone (Iphone) ............................................................................................................... 3 

2. Instellingen ...................................................................................................................................... 6 

3. Nieuw gesprek opzetten ................................................................................................................. 8 

3.1. Standaard oproep ....................................................................................................................... 8 

3.2. Werken met verschillende identiteiten ...................................................................................... 9 

4. Beantwoorden van een gesprek ................................................................................................... 10 

5. Een gesprek op ‘mute’ zetten (onderdrukken van het gesprek) .................................................. 11 

6. In de wacht plaatsen van een gesprek .......................................................................................... 12 

7. Doorverbinden van een gesprek ................................................................................................... 13 

7.1. Doorverbinden van een gesprek ZONDER aankondiging .......................................................... 13 

7.2. Doorverbinden van een gesprek MET aankondiging ................................................................ 14 

8. Contacten bewaren ....................................................................................................................... 17 

9. Gesprekshistoriek ......................................................................................................................... 19 

10. Voicemail ................................................................................................................................... 20 

11. Niet storen (DND – Do Not Disturb).......................................................................................... 21 

12. Wijzigen individuele status “Aanwezig/Afwezig” ..................................................................... 22 

13. Wijzigen status voor feestdag, … .............................................................................................. 23 

14. Beperkingen .............................................................................................................................. 23 

15. Overzicht codes & functies ....................................................................................................... 24 

 



 Cloud Softphone (Iphone) In2Cloud 
Handleiding 

 3 / 24 V1 

1. Cloud Softphone (Iphone) 

       

De volle lijn rond In2Cloud geeft aan dat de softphone actief is binnen In2Cloud. 

De Function Keys zijn de functietoetsen die ingesteld werden op het In2Cloud portaal voor je Cloud 

Softphone.  Hier getoond zijn: 

• Toggle open-close : het bellen naar *13 om af of aan te melden via de hot desk functie (zie 
meer details in paragraaf 12 hieronder). 

• Eigen status : dit is een weergave of ik in gesprek ben of niet alsook of ik “aanwezig” ben of 
niet (hot desk functie - zie meer details in paragraaf 12 hieronder). 

• Demo receptie en Nathalie Softphone : dit zijn “Speed Dials”, t.t.z. snelkeuze toetsen.  
Hierachter zitten de nummers van de Demo Receptie en Nathalie haar Softphone. 

1-Toetsenbord 2-Function Keys 
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3-Historiek oproepen 4-Contacten Gsm 
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4-Gebruikers I2C portaal 
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2. Instellingen  

 

Klik vanuit het scherm waar je een nummer kan vormen, op de 3 puntjes rechts bovenaan om in de 

instellingen van de CloudSoftphone te openen. 
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Zoals te lezen staat in de linkse schermafbeelding, zullen de standaardinstellingen in principe voor de 

meeste gebruikers werken en pas je best niets aan tenzij je weet waaraan en waaraf. 

Bij  “Voorkeuren”, kan je eventueel een andere ringtone instellen indien gewenst of “Niet Storen” 

inschakelen, hoewel ook hier dit best allemaal opgevangen wordt op het portaal (dmv een kalender 

en voicemail bv), zodat er geen “conflicten” kunnen zijn. 
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3. Nieuw gesprek opzetten 

3.1. Standaard oproep 

Verschillende manieren zijn mogelijk: 

• Ga naar het toetsenbord en typ het gewenste nummer in. 

• Ga naar je contactenlijst, kies de gewenste contactpersoon door te scrollen doorheen je 
contacten of door bovenaan een zoekopdracht uit te voeren zoals hieronder getoond. 
 
 

             
 
Kies het hoorntje om een oproep te initiëren. 
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3.2. Werken met verschillende identiteiten 

Je kan op het portaal, onder de Cloud Softphone device “Caller ID” bijkomende identiteiten 
definiëren.  Zo kan je bijvoorbeeld vanuit je eigen bedrijfsnummer bellen of vanuit het support of 
sales nummer en zien je correspondenten het respectievelijke nummer verschijnen op hun scherm. 

Standaard belt de Cloud Softphone uit met het nummer dat op het portaal ingevoerd werd onder de 
Caller ID “Outbound calls”. 

Wens je vanuit een andere identiteit te bellen, dan druk je enkele seconden lang het hoorntje na 
ingave nummer of keuze contact zodat onderstaand scherm verschijnt waarop je de gewenste 
identiteit kiest van waaruit je belt. 
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4. Beantwoorden van een gesprek 

Een inkomende oproep verschijnt naargelang jouw instellingen op de Iphone bovenaan het scherm. 

Je kan van daaruit meteen opnemen of weigeren, of de oproep op de voorgrond brengen door 

elders in de balk te klikken waar je dan ook weer kan opnemen of weigeren. 
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5. Een gesprek op ‘mute’ zetten (onderdrukken van het gesprek) 

Tik op de knop “micro uit” zoals hieronder weergegeven. De knop “licht” op zodat je kan zien dat het 

gesprek in “mute” staat. Als je weer op de knop klikt, wordt de micro weer aangezet. 
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6. In de wacht plaatsen van een gesprek 

Tik op de knop “in wachtrij” en deze zal dan oplichten. De correspondent krijgt dan wachtmuziek te 

horen. 

   

 

Tik terug op de knop “in wachtrij” om je correspondent uit wacht te zetten en opnieuw te woord te 

staan. 
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7. Doorverbinden van een gesprek 

7.1. Doorverbinden van een gesprek ZONDER aankondiging 

Dit wordt tevens een “blinde” doorschakeling of transfer genoemd.  

Tik op de knop “blind doorsch”. Het 2e scherm hieronder verschijnt met het toetsenbord om je toe 

te laten het nummer van de persoon naar wie je wenst door te verbinden in te tikken, of deze 

persoon via je functietoetsen (zie paragraaf 1 hierboven), gesprekshistoriek of contacten te kiezen. 

 

   

 

Van zodra deze persoon opneemt, wordt de oproep doorgeschakeld en het gesprek op jouw 

telefoon beëindigd. 
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7.2. Doorverbinden van een gesprek MET aankondiging 

Hoe kan je een correspondent die je aan de lijn hebt, doorschakelen naar een collega, maar met 

eerst de collega aan de lijn te hebben waarnaar doorgeschakeld moet worden. 

Geen “blinde” doorschakeling/transfer doen m.a.w. 

Tik op de knop “doorsch”. Het 2e scherm hieronder verschijnt met het toetsenbord om je toe te 

laten het nummer van de persoon naar wie je wenst door te verbinden in te tikken of deze persoon 

via de functietoetsen, je gesprekshistoriek of je contacten te kiezen. 

 

     

 

Je belt dan naar de collega waarnaar je de transfer wenst te doen.   

Op het moment dat je je collega belt zal automatisch je correspondent “on hold” gezet worden (je 

hoeft hier dus niets specifieks voor te doen). 
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Je legt je collega uit wie je aan de lijn hebt en waarvoor en dan heb je 3 mogelijkheden (zie 

linkerafbeelding hieronder: 

 

     

 

1. Blind Doorschakelen = 3 Doorschakelen : je collega krijgt je correspondent aan de lijn en uw 
eigen verbinding / oproep wordt beëindigd – dit kan ook door onderaan links op de grote 
blauwe knop “Blind doorsch” te tikken. 

  

1 2 3 
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2. Samenvoegen : dan komen jullie alle 3 in het gesprek, zie rechterafbeelding. Je kan dan bvb 
even aan beide partijen iets uitleggen om dan alsnog door te schakelen, of om het gesprek 
met 3 te voeren en daarna te beëindigen, of het gesprek opnieuw te “splitten” door op 
“split” te klikken. Je krijgt dan volgend scherm te zien en beide andere partijen komen in 
wacht te staan met wachtmuziek: 

 

   

Door op de pijltjes naar beneden te klikken, zie je 

wie er allemaal in wacht staat en kan je zo kiezen 

wat je met welke correspondent doet. Dit kan bv 

handig zijn om even iets te overleggen met de ene 

partij voor de andere partij er weer bij te betrekken. 

 

 

 

 

Als je opnieuw op Samenvoegen klikt, wordt het 

gesprek met beide partijen gewoon hervat. 

 

 

 

Beide knoppen beëindigen het gesprek met de 

correspondent bovenaan zichtbaar en keren terug 

naar het gesprek met de andere correspondent. 
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8. Contacten bewaren 

Er bestaan 4 types van contactlijsten : 

• Global contacts: dit zijn de contacten die zichtbaar zijn voor uw organisatie, dus tevens voor 
uw collega’s => deze kunnen enkel door een Administrator of Supervisor aangepast / 
toegevoegd worden via het I2C user portal 

• Local contacts: dit zijn je collega’s en m.a.w. de contacten van je organisatie die als 
gebruiker op het I2C platform aangemaakt werden. 

• Private contacts: dit zijn de contacten die enkel zichtbaar zijn voor jezelf en dus NIET voor 
uw collega’s – deze contacten werden als gebruiker op het I2C platform aangemaakt 

• Smartphone contacts: dit zijn de contacten die bewaard zijn op je SIM of telefoon  

NOTA: Enkel de Smartphone en Local contacten zijn momenteel beschikbaar via de contactlijst op 

uw Cloud Softphone. 

De Private en Global contacten worden NOG NIET gesynchroniseerd met de Cloud Softphone 

– deze contacten zijn m.a.w. nog niet beschikbaar via deze weg. 

 ADVIES : wij adviseren intussen de collega’s als sneltoetsen (Speed Dial) toe te voegen 
via de Function Keys van de Cloud Softphone op het portaal. 
 

Global, Private en Local contacten worden toegevoegd via het I2C user portal en NIET rechtstreeks 

via de Cloud Softphone (of via het telefoontoestel). 

Hoe contacten toevoegen via het I2C user portal?  

Meer uitleg hierover vind je onder https://doc.in2cloud.be/shared-directory/ en een stukje onder 

https://doc.in2cloud.be/gebruik-nl/ (paragraaf MyContacts) 

In het geval de applicatie zou blokkeren of opnieuw geïnstalleerd zou moeten worden, wordt alles 

terug gesynchroniseerd vanuit het I2C portaal en hoef je dus niet al die contacten terug in te 

brengen. 

Hetzelfde principe geldt trouwens ook voor een vast telefoontoestel dat geherinitialiseerd zou 

moeten worden. 

https://doc.in2cloud.be/shared-directory/
https://doc.in2cloud.be/gebruik-nl/
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Hoe Private contacten toevoegen via de Cloud Softphone? 

 

  

  

Ga naar de contacten en klik rechts bovenaan op het plusteken. Mogelijks krijg je dan de keuze waar 

je dit contact wil bewaren (op telefoon, op sim, of andere) en kom je daarna op het scherm om de 

gegevens van het nieuwe contact in te vullen.  
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9. Gesprekshistoriek 

 

Je kan de volledige gesprekshistoriek raadplegen. Ben je naar iets specifiek op zoek dan kan je dit 

doen door bovenaan de lijst in het zoekveld te zoeken. 

Je kan meer detail informatie raadplegen over een bepaalde oproep door te tikken op de “i”, rechts 

van de oproep. 

Aan het hoorntje links van de oproep kan je zien of het een inkomende of uitgaande oproep was. 

Je kan tevens vanuit dit scherm opnieuw een oproep opstarten door op de gewenste lijn te tikken – 

je oproep wordt onmiddellijk gestart. 
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10. Voicemail 

Voicemails zijn beschikbaar via mail, maar tevens raadpleegbaar via het voicemail systeem indien dit 

is ingesteld in overleg met de klant. 

Heb je een eigen extern nummer?  Dan zal er in principe ook een persoonlijke voicemail ingesteld 

zijn, gekoppeld aan je eigen mailadres en zal je dus de ingesproken voicemails via je mailbox kunnen 

raadplegen / beluisteren. 

Is het een gesprek naar het algemeen nummer, kan de klant desgewenst beslissen dit te koppelen 

aan één bepaald mail adres, bvb het mailadres van de info of van de directie.  

Standaard wordt ingesteld dat het bericht na aflevering via dat e-mailadres niet verwijderd mag 

worden zodat bij vakantie, afwezigheid van jou, … collega’s via het voicemailsysteem kunnen 

controleren of er voicemailberichten zijn.  Dit betekent dat je best telkens (of toch regelmatig) 

beluisterde berichten via het voicemailsysteem kan verwijderen om een volle voicemailbox te 

vermijden. 

 

Als je een voicemail hebt komt er een cijfer (dat ophoogt) naast het In2Cloud logo links bovenaan. 

Van zodra je een bericht beluistert of verwijdert, zal dit getal ook terug wijzigen. 

Je kan via *97  inbellen op het voicemailsysteem (dus bellen naar *97 vanop de Cloud Softphone). 

Het nummer van je voicemailbox en je pincode werden jullie meegegeven bij jullie opstart.  

Desgewenst kan deze pincode gewijzigd of uitgeschakeld worden. 
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11. Niet storen (DND – Do Not Disturb) 

Tik bovenaan op In2Cloud om je status van “Beschikbaar” naar “Niet storen” te zetten.  

Bovenaan links verschijnt als resultaat  DND  in het rood. 

     

Deze DND status is NIET zichtbaar voor je collega’s.  Zij zullen dit pas merken op het ogenblik dat ze 

een oproep trachten door te verbinden. 

Om die reden adviseren wij om deze functie niet te gebruiken en te kiezen voor de hieronder 

beschreven hot desk functie. 
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12. Wijzigen individuele status “Aanwezig/Afwezig” 

Dit wordt tevens de Hotdesk-functie genoemd, gebeurt via een DTMF-code en is toestel-gebonden. 

Opgelet: dit moet “aan” staan op de platform bij de desbetreffende gebruiker die dit wil gebruiken 

anders zal onderstaande niet werken. 

Wanneer je je “Aanwezig” zet (t.t.z. aanmeldt) op een toestel, zullen alle oproepen naar dat toestel 

geleid worden, niet meer naar de andere toestellen die aan je gebruiker gekoppeld zijn (indien van 

toepassing). 

Als een gebruiker vanop een toestel de status naar “Afwezig” wijzigt, is hij/zij niet meer bereikbaar 
via dat betreffende toestel.  Als aan deze gebruiker meerdere toestellen gekoppeld zouden zijn, kan 
hij/zij ervoor kiezen om zich via één van deze andere toestellen op “Aanwezig” te zetten. 

Dit geldt zowel voor oproepen naar een eventueel individueel rechtstreeks extern nummer als de 

telefonische oproepen naar  een ring group waar deze gebruiker lid van is. 

Handig voor als je in vergadering bent, maar tevens bij ziekte of enige andere afwezigheid. 

HOE ? 

Vanop je Cloud Softphone bel je naar  

• * 11 = Stel status in op “Aanwezig” 

• * 12 = Stel status in op “Afwezig” 

• * 13 = Hiermee schakel je telkens tussen de status “Aanwezig” en “Afwezig” 
 

Vanop je Cloud Softphone bel je naar *13. Je zal een operator stem horen die zal melden dat je 

“afgemeld” bent.  Wens je je terug als “aanwezig” te melden, dan bel je terug naar *13 en zal de 

operator stem dit bevestigen. 

Of  

Vanop je Cloud Softphone bel je naar *12. Je zal een operator stem horen die zal melden dat je 

“afgemeld” bent.  Wens je je terug als “aanwezig” te melden, dan bel je naar *11 en zal de operator 

stem dit bevestigen. 

Je wenst een collega als “afwezig” te zetten, bvb bij plotse ziekte of afwezigheid ? 

Bel naar *13 (of *12) vanop je eigen Cloud Softphone, maar dan onmiddellijk gevolgd door de 

interne nummer van je collega.  Heeft je collega bvb interne nummer 25 dan bel je naar *1325 (of 

*1225) vanop je eigen Cloud Softphone. Je zal een operator stem horen die zal melden dat je collega 

“afgemeld” is.   

Wens je je collega terug aan te melden dan bel je terug naar *1325 (of *1125) of hij/zij zelf met 

zijn/haar eigen Cloud Softphone naar *13 (of *11), zonder extensie. 

Opmerking: Indien je naast de Cloud Softphone ook gebruik maakt van andere telefoontoestellen 

en je wenst daar ook niet gestoord te worden, dien je je ook via deze toestellen 

“Afwezig” te melden. 
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13. Wijzigen status voor feestdag, … 

 

Opgelet: dit is iets dat op het portaal moet ingesteld worden anders is onderstaande niet bruikbaar. 

Dit wordt tevens de “Manual Presence” genoemd. Het is een schakelaar met twee standen: 

• Aanwezig: Het gewone traject aan de rechterzijde (via de kalender) voor een gewone 
werkdag. 

• Afwezig:  Het afwijkend traject richting voicemail voor een feestdag, … 
 

Je schakelt eenvoudig door vanop je Cloud Softphone naar nummer 98 te bellen.  

Telkens je belt, schakel je naar de andere stand. 

Je kan allemaal via het interne telefoonnummer 98 omschakelen tussen aanwezig en afwezig.  Als je 
dit doet, hoor je ofwel de boodschap “Status aanwezig” ofwel “Status afwezig”. 

Afhankelijk van deze status, wordt bij een oproep naar jullie algemeen nummer een ander traject 
gevolgd.   
Bij de status afwezig is dit dus niet het gewone traject via bijvoorbeeld de kalender indien van 
toepassing.   Er wordt dan een  afwijkend traject gevolgd met bijvoorbeeld een boodschap bij 
afwezigheid en eventueel en indien gewenst  ook de mogelijkheid om een voicemailbericht in te 
spreken.  Andere opties zijn uiteraard mogelijk. 

Nota: Indien voicemail  gewenst is, kan er zonder apart geluidsfragment gewerkt worden en dan 

werk je met een ingesproken boodschap in het voicemailsysteem zelf. 

Werk je toch met een ingesproken geluidsfragment en geen bericht via het 

voicemailsysteem zelf, dan gebruik je het voicemailsysteem enkel voor het beluisteren van 

ingesproken berichten en het verwijderen van berichten.  

14. Beperkingen 

De Private en Global contacten worden NOG NIET gesynchroniseerd met de Cloud Softphone – deze 

contacten zijn m.a.w. nog niet beschikbaar via deze weg.  De ontwikkeling van deze mogelijkheid 

staat op de roadmap. 
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15. Overzicht codes & functies 

CODE FUNCTIE 

*97 Voicemail raadplegen 

*11 Hotdesk – “log-on”: jezelf aanwezig melden 

*11xx Hotdesk – “log-on”: je collega met interne 
nummer xx aanwezig melden 

*12 Hotdesk – “log-off”: jezelf afwezig zetten 

*12xx Hotdesk – “log-off”: je collega met interne 
nummer xx afwezig zetten 

*13 Hotdesk – “schakelaar”: jezelf afwezig of terug 
aanwezig zetten 

*13xx Hotdesk – “schakelaar”: je collega met interne 
nummer xx afwezig of terug aanwezig zetten 

98 Manual presence bedrijf: wijzigen status van het 
bedrijf voor feestdag, sluiting, … 

 

 


