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1. VOP – Voice Operator Panel 

 

 

De meest gebruikte functionaliteiten vind je verder in deze handleiding. 

Meer informatie ivm het gebruik van de VOP kan geraadpleegd worden op volgende link: 
https://player.vimeo.com/video/123291617 

Opmerking: niet alle functionaliteiten worden ondersteund door ons platform. 

Meer filmpjes over de toepassing zijn tevens beschikbaar op 
http://www.voiceoperatorpanel.com/videos/ - de getoonde schermen wijken wel wat af van de 
geïnstalleerde versie (er zijn verschillende versies van VOP beschikbaar). 

Nota: de filmpjes zijn in het Engels - er zijn helaas geen NL/FR versies van beschikbaar. 

Je eigen naam 

1.Lijst binnenkomende oproepen 

2.Lijst buitengaande oproepen 

3.Telefoonnummer naar wie je wenst te bellen 
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2.  Nieuw gesprek opzetten 

Verschillende manieren zijn mogelijk: 

 Typ (of kopieer en plak) het nummer van je correspondent in het vak met het hoorntje 
onderaan je scherm (zie 3. In screenshot hierboven). 

 Kies een contactpersoon uit je “Global Contacts” of uit je “Local Contacts” en  
o sleep het gewenste contact naar de “Naar”-balk om een oproep op te starten naar 

die persoon 
of  

o klik met de rechter muisknop op het gewenste contact en kies “bellen” zoals 
hieronder getoond 

 

 
 Werd vanuit ons platform een integratie opgezet met een ander (CRM) pakket, dan heb je 

wellicht de mogelijkheid om vanuit je pakket via een “click-to-call” een oproep op te starten 
door met je muis op het telefoonnummer te klikken en de oproep te initiëren. 
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3. Gebruik maken van een headset of niet 

De headsets voorzien / geleverd door In2Cloud kunnen worden aangesloten op de VOP en worden 
door de VOP in combinatie met het In2Cloud platform ondersteund. 

Onder het menu “Instellingen” kan je de instellingen aanpassen voor wat de beltonen betreft als ook 
het volume ervan. 

Als je een headset gebruikt, is het belangrijk dat zowel de “Invoer” als ook de “Uitvoer” op je 
headset staan. 
Werk je niet met een headset maar met het geluid en de micro van je PC/laptop, dan moeten hier 
uiteraard je laptop gegevens staan.  Maar GDPR-wijs gezien raden we dit niet aan omdat je 
omstaanders het gesprek mee kunnen beluisteren. 

Teneinde een beltoon te horen van een binnenkomend gesprek, gaat men de beltoon van de 
computer / laptop gebruiken.  Dit is Speaker.  Deze moet op de luidspreker van de PC/laptop staan. 

 

 

Vergeet je aanpassing 
niet te bewaren 
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4. Scherm naar voorgrond brengen bij inkomende gesprekken 

Je kan dit aanpassen via de Instellingen zoals hieronder getoond – u moet hiervoor wel beschikken 
over een wachtwoord – gelieve dit vooraf aan te vragen aan de In2Cloud helpdesk: 

  

Vraag het wachtwoord aan 
bij  de In2Cloud helpdesk 
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Vink dit vakje aan  

Vergeet je aanpassing 
niet te bewaren 
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5. Beantwoorden van een gesprek 

Het beantwoorden van een binnenkomende oproep kan op verschillende wijzen gebeuren: 

Beantwoord een gesprek door  

 op de “Antwoord”-knop aan de zijkant van je headset te drukken 
 te dubbelklikken op de rode balk van de binnenkomende oproep – op het ogenblik dat de 

oproep wordt opgenomen, verandert de balk van groen naar rood 
 op de rode balk van de binnenkomende oproep te klikken op de rechtermuisknop en te 

kiezen voor “Answer” zoals hieronder getoond 
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6. Een gesprek op ‘mute’ zetten (onderdrukken van het gesprek) 

Klik onderaan op de micro en vink het vakje “Dempen” aan.  Op dat ogenblik kan je gesprekspartner 
je niet meer horen maar jij hem/haar wel. 

  

 

 

Beschik je over een JABRA Evolve headset, dan kan je je headset muten of unmuten door 
2 sec de “volume verlagen”-knop van je headset ingedrukt te houden. 
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7. In de wacht plaatsen van een gesprek 

Klik rechts op de oproep in uw VOP applicatie en kies “On hold” zoals hieronder getoond: 

 

Van zodra je een oproep “on hold” zet, zal de kleur van de balk overgaan van groen naar bruin. 

8. Doorverbinden van een gesprek 

8.1. Doorverbinden van een gesprek ZONDER aankondiging 

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

Dit kan op 2 manieren: 

 Je klikt met de rechtermuisknop op de oproep zoals hieronder getoond en kiest voor 
“Transfer” => Typ het nummer van je collega en automatisch zal de oproep naar je collega 
doorverbonden worden. 

 

 Je sleept de groene balk van de oproep naar de gewenste collega onder de “local contacts”. 

8.2. Doorverbinden van een gesprek MET aankondiging 

Hoe kan je een correspondent 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. 

Je neemt de binnenkomende oproep van je correspondent op. 

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) (kleur van de balk verandert van groen naar bruin). 
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Je legt je collega uit wie je aan de lijn hebt en waarvoor. 

Je klikt met de rechtermuisknop op de call met je collega en kiest voor “transfer” => op dat moment 
zal je collega je correspondent aan de lijn hebben. 
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9. Contacten bewaren 

 

Contacten voeg je toe via het I2C user portal en NIET rechtstreeks via de VOP applicatie (of via het 
telefoontoestel). 

Je hebt 3 contactlijsten in de VOP : 

 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 

 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  

Hoe contacten toevoegen?  

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 (VOP) 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. 
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10. Gesprekshistoriek 

Je vindt de volledige gesprekshistoriek onder het tabblad “Log”.  Ben je naar iets specifiek op zoek 
dan kan je dit ingeven in de “zoekbalk”. 

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

 

Zoekbalk 
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11. 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 externe 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 word 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. 

Je kan via *97  inbellen op het voicemailsysteem (dus bellen naar *97 vanop de VOP-applicatie). Het 
nummer van je voicemailbox en je pincode werden jullie meegegeven bij jullie opstart.  Desgewenst 
kan deze pincode gewijzigd of uitgeschakeld worden. 

12. Niet storen (DND – Do Not Disturb) 

Onderaan het scherm kan je je status van “Beschikbaar” naar “Niet storen” zetten. 

Dit zal wel NIET zichtbaar zijn voor je collega’s die dit pas zullen merken op het ogenblik dat ze een 
oproep trachten door te verbinden. 

 

 

Daarom adviseren wij om deze functie niet te gebruiken en te kiezen voor de hieronder beschreven 
hot desk functie. 
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13. Wijzigen individuele status “Aanwezig/Afwezig” 

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

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 ? 

Vanuit je eigen VOP-applicatie 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” 

 
Vanuit je eigen VOP-applicatie 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  

Vanuit je eigen VOP-applicatie 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) vanuit je eigen VOP-applicatie, 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) 
vanuit je eigen VOP-applicatie. 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 VOP applicatie naar *13 (of *11), zonder extensie. 

Opmerking: Indien je naast de VOP ook gebruik maakt andere telefoontoestellen (incl Cloud 
Softphone) en je wenst daar ook niet gestoord te worden, dien je je ook via deze 
toestellen “Afwezig” te melden. 
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14. Wijzigen status voor feestdag, … 

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 vanuit de VOP-applicatie naar nummer 98 te bellen.  
Telkens je belt, schakel je naar de andere stand. 

Jullie kunnen 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.  

15. Beperkingen 

Het versturen van interne chat berichten via de VOP wordt niet ondersteund door ons I2C platform. 
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16. 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, … 

 

 


