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Toelichting 

Als klant van CallvoipTelefonie heeft u de beschikking over een krachtige 

telefooncentrale, die de conventionele telefooncentrale op veel vlakken kan vervangen.  

Deze handleiding gaat over het bedienen van uw voicemail. U kunt uw Voicemail-

instellingen grotendeels via uw eigen telefoontoestel doen, maar kunt hiervoor ook 

inloggen op de telefooncentrale.  

Mocht u ondanks de tips en uitleg in alle beschikbare documentatie toch nog vragen 

hebben over CallvoipTelefonie of de telefooncentrale, neemt u dan gerust contact met ons 

op.  

 

CallvoipTelefonie 

Tel: 050 – 820 00 00 

@: callvoip@callvoip.nl 
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1. Hoe schakel ik de voicemail uit? 

 
 

 

 
 

Uw voicemail staat standaard aan en 
zó ingesteld dat inkomende 
berichten naar uw voicemail worden 
gestuurd per e-mail en kunnen 
worden afgeluisterd vanaf een 
telefoontoestel.  

 
Voordat wij ingaan op de vraag hoe 
u uw voicemail kunt instellen en 
afluisteren, is het de vraag of u 
überhaupt wel voicemail wenst. Is 
dit niet het geval,  dan kunt u de 
voicemail als volgt uitschakelen:  

1. log in op de telefooncentrale  
 

2. kies Phone Lines > show all 
 

3. klik op het nummer waarom het 
gaat  
 

4. kies [Service Features]  
 

5. kies [Incoming Calls] 
 

6. Stel de [Default Answering 
Mode] in op het gewenste profiel. 
Als u een profiel kiest zonder 
voicemail, dan zal een inkomend 
gesprek niet naar de voicemail gaan.  

 
7. klik linksboven op [Save] 
 
U kunt deze instelling op elk gewenst 
moment weer veranderen.  

2. Hoe luister ik de voicemail af? 

 U kunt uw voicemail beluisteren door 
vanaf uw eigen telefoonnummer te 
bellen naar:  

1233 of uw  
eigen telefoonnummer. 

U komt in het Nederlandstalige 
voicemail-menu terecht. U kunt de 
instructies van het menu volgen om 
uw berichten af te luisteren, te 
verwijderen, uw voicemail-meldtekst 
wijzigen, etc.  
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In bedrijven is het hoofdnummer zelf 
vaak niet in gebruik op toestellen; 
toestellen hebben aparte interne 
accounts.  
 

TIP: 
Om toch de voicemail vanaf het 
toestel te kunnen afluisteren kunt u 
het hoofdnummer ook op het toestel 
registreren. Deze zal dan de 
voicemail-indicatie bieden. 
Selecteert u de betreffende account 
en belt u naar 1233, dan komt u in 
de voicemailbox van het 
hoofdnummer.  
 

 

TIP:  
Veel toestellen bieden een voicemail-
indicator (LED-indicator of 
stotterende beltoon) en bieden de 
mogelijkheid om het 
voicemailnummer (1233) onder een 
speciale knop te programmeren. 

2. Kan ik mijn voicemail afluisteren vanaf een ander toestel? 

 Ja, u kunt uw voicemail vanaf een 
willekeurig ander toestel afluisteren, 
bijvoorbeeld vanaf uw mobiele 
telefoon.  
Bel dan naar:  

 

020-716 3 716.  
 
U wordt dan gevraagd om: 

- uw account-ID (31… of 777…) 
gevolgd door een hekje,  
- uw password (standaard: 777), 
gevolgd door een hekje.  
 
U komt vervolgens in hetzelfde 
menu waarin u uw voicemail kunt 
afluisteren en uw voorkeuren kunt 
aanpassen.  

Zie bijlage 1 voor een diagram van 
de mogelijkheden in het Voicemail 
Menu.  
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3. Wanneer komt de beller bij uw voicemail? 

 
 
 

Via de Default Answering Mode 
bepaalt u zelf welke route een 
inkomend gesprek op een bepaald 
telefoonnummer aflegt.  
Deze kan eerst rinkelen op een 
toestel, dan worden doorgestuurd 
naar bv. een ander (mobiel) nummer 
en ten slotte door de centrale 
worden aangenomen (voicemail).  
 
U bepaalt zelf welke route een 
inkomend telefoongesprek aflegt via 
de instelling [Default Answering 
Mode].  
 
Deze instellingsmogelijkheid vindt u 
op het tabblad [Service Features] 
onder [Incoming Calls].  
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4. Hoe wijzig ik de voicemail-meldtekst? 

 De standaard voicemailontvangsttekst 
is de volgende Nederlandstalige tekst:  

“De persoon die u probeert te 
bereiken is niet beschikbaar. U 
kunt een bericht achterlaten na de 
piep.” 

Deze tekst kunt u als volgt via uw 
telefoontoestel vervangen door een 
eigen meldtekst.  

- bel naar uw voicemail*  
 
Kies in het spraakmenu 
achtereenvolgens: 
Optie 3: Persoonlijke Instellingen 
Optie 3: Welkomstboodschappen 
Optie 1 of 2: Langdurig afwezig / 
Persoonlijk  
 
Na de piep kunt u uw tekst inspreken 
en afsluiten met een hekje. 
Vervolgens hoort u uw tekst 
nogmaals. Om deze te activeren, kies 
nogmaals [#]. 
 

* Om in het voicemail menu te 
komen, belt u vanaf uw eigen account 
naar [1233] of naar uw eigen 
nummer, of vanaf een andere account 
naar [020-7163716] en authentiseert 
u zich met uw account-ID# en uw 
password #.  

 

U kunt de voicemailbegroetingstekst 
ook online wijzigen door een 
geluidsbestand naar de centrale te 
uploaden.  
 
Log in op de telefooncentrale: 

http://customer.sipnl.net/ 

1. log in op de telefooncentrale  
2. kies Phone Lines > show all 
3. klik op het nummer waarom het 
gaat  
4. kies [Service Features]  
5. kies [Incoming Calls] 
6. klik op de link [Manage UM 
Account] 
 
Het berichtencentrum opent in een 
apart venster.  
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