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Qaller: snel inloggen met een koppelcode
v100820MT

1. HOE LOG IK IN op Qaller in met een koppelcode?
Moet je opnieuw inloggen, of wil je Qaller gaan gebruiken?
Download Qaller in de appstore en open de app:
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2. EN HOE KOM IK DAN aan een koppelcode?
Voor de beheerder:
Log in als BEHEERDER op de Callvoip centrale  kies menu GEBRUIKERS
Op het UC Panel van de betreffende gebruiker (linker van de 3 icoontje)
In het UC Panel:
Klik linksboven op de naam van de gebruiker
Onderaan het console dat uitklapt klik op Verbind Qaller
Onder de QR Code vind je de button Genereer Koppelcode

Lukt niet? Bel chat of mail Callvoip, wij geven je dan gelijk een code.

En hoe werkt Qaller?
Daar hebben we een uigebreide handleiding bij, maar je komt er vast zonder veel moeite achter hoe Qaller werkt.
Hieronder de schermprint van Qaller Plus (afstandsbediening én telefoon) met beheerdersfunctie:

Instellingen
Ontkoppelen, mobiel nr
instellen, etc.

Wie is ingelogd?
Zie hoe je bent ingelogd

Bellen? Open het Qaller dialpad!
Klik op het dialpad icoon om uw
Qaller telefoon te openen.
Tip: nummer plakken mogelijk!

Telefoonboek
Collega’s, belplannen,
al uw mobiele contacten

WAT wil je instellen?
Kies (dropdown):
- je persoonlijke belroute (intern nr)
- route van bedrijfsnummer

Niet clickable?
Dan ben je geen beheerder.
Log in met een beheeraccount!
Afstandsbediening
Gesprekken voor jezelf:
- normale belroute (centrale)
- naar je mobiele nr
- naar voicemail
- naar belplan, collega,
receptie, of extern nummer

Bepaal wat er rinkelt:
Klik op de rondjes en:
- … laat je VASTE toestel rinkelen
- … laat QALLER rinkelen
- … laat VAMOS rinkelen

meer info? Zie www.callvoip.nl/qaller
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