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2 Introductie 

Met de unieke Nederlandse HIP Toolbar op uw PC, hoeft u géén expert te zijn om uw 

telefoon te bedienen en de functies van de telefooncentrale in te stellen. De HIP Toolbar 

maakt het mogelijk alle functies van de telefooncentrale, onafhankelijk van het toestel, 

op elke PC (kantoor, thuis), op een intuïtieve manier te bedienen. HIP Toolbar is de 

afstandsbediening voor alle functies van uw telefoon. 

 

De HIP Toolbar wordt als toevoeging op uw browser (Internet Explorer of Firefox) 

geïnstalleerd. Ook integreert de HIP Toolbar uw contactpersonen in Outlook, zodat deze 

zowel vanuit Outlook, als vanaf de Toolbar te bellen zijn. 
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Figuur 1 Overzicht van de functies van de HIP Toolbar  

 

De HIP Toolbar maakt het gebruik van de functies van uw telefoon(centrale) eenvoudig; 

ook het gebruik van die functies die u op uw toestel niet kunt vinden. U kunt de HIP 

Toolbar gebruiken op elke PC. 

 

De HIP Toolbar geeft u tevens de vrijheid om thuis te werken en tegelijkertijd bereikbaar 

zijn op uw zakelijke nummer/extensie. Dit kan via uw thuistelefoon of mobiel. Met de HIP 

Toolbar kunt u Kantoor op afstand eenvoudig instellen en vervolgens bellen, zonder dat 

er op de thuistelefoon kosten worden gemaakt. 

 

 

Oproep weigeren

Schakel door naar voicemail

Open WebPopupURL

Maak Outlook contactpersoon aan

Oproep beantwoorden
 

Figuur 2 Popup die rechtsonder in het scherm verschijnt bij een oproep 

2.1 Optimale controle 

Welk gebruiksgemak biedt de HIP Toolbar u? 

 U ziet op uw scherm wie er belt. Het gesprek kan met één klik worden opgenomen 

(bij handsfree bellen), geweigerd of worden doorgeschakeld naar de voicemail. 

 U vindt een ontvangen, gemist of gemaakt gesprek gemakkelijk terug. Klik erop 

en u belt terug. 

 U kunt een telefoonnummer op een website of een contactpersoon in Outlook 

bellen met één klik. 
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 U zoekt contactpersonen vanuit de toolbar in uw adresbestanden, om vervolgens 

te klikken en bellen.  

 U zet personen eenvoudig in de wacht, verbind ze door of voegt ze toe voor een 

driegesprek. 

 U zet eenvoudig uw toestel op ‘niet storen’ tijdens een afspraak. 

 U ziet op de HIP Toolbar of er (nieuwe) voicemailberichten zijn. Via 1 klik belt u de 

voicemail om het bericht af te luisteren. 

 U kunt uw voice- of video mail in uw e-mailbox laten uitkomen als geluids- of 

videobestand. 

 U kunt gesprekken laten uitkomen waar u dit wenst: bijvoorbeeld bij de 

secretaresse, de receptioniste of voicemail. 

 U kunt 5 profielen definiëren, waarin u bepaalt hoe u bereikt wenst te worden als 

u bijvoorbeeld, (niet) op kantoor, bezet of even niet beschikbaar bent. 

2.2 Mobiliteit 

De HIP toolbar biedt tevens de controle over een aantal mobiliteitsmogelijkheden, zodat 

u via één enkel nummer te allen tijde bereikbaar kunt zijn, wanneer u dat wenst! 

 

 Anywhere – Als u onderweg bent of regelmatig niet op uw werkplek, koppelt u 

met Anywhere uw mobiele telefoon aan uw vaste nummer, zodat deze mee rinkelt 

als er wordt gebeld . Als u mobiel opneemt, ziet de beller gewoon uw vaste 

nummer. Met *11 kunt u het gesprek verplaatsen naar uw vaste toestel als u 

tijdens het gesprek weer op uw werkplek aankomt. 

 Kantoor op afstand - Werkt u een dag vanuit huis; gebruik dan de Kantoor op 

afstand functie – en uitsluitend uw thuistelefoon of mobiel zal rinkelen, omdat die 

nu onderdeel is van uw zakelijke telefooncentrale. 

 Klik-en-bel – Via de HIP Toolbar kunt u de telefooncentrale een gesprek laten 

opzetten. U wordt eerst zelf gebeld. Zodra u opneemt belt de centrale uit. Als u 

via Anywhere of Kantoor op afstand uw thuis- of mobiele toestel heeft gekoppeld 

gaan deze ook over. Op deze manier kunt u zakelijk bellen met uw thuistelefoon 

of mobiel, zonder dat u privé telefoonkosten maakt. Tevens ziet de persoon aan 

de andere kant van de lijn uw zakelijke nummer in de  display. 
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3 Installatie 

Het installeren van de HIP Toolbar is in een aantal stappen voltooid, waarbij de keuze 

kan worden gemaakt tussen: 

  

 Nieuwe installatie (begin bij stap hoofdstuk 2.1) 

 Een update installeren op een bestaande installatie, ga hiervoor naar hoofdstuk 

3.3 

 

Naast de installatie maakt uw leverancier voor u een toolbar licentie aan op de 

telefooncentrale, zodat uw toolbar toegang heeft op uw telefooncentrale. 

3.1 Systeemvereisten 

 Microsoft Windows 2000 met SP4 (of hoger), Windows XP, Windows Vista en 

Windows 7 

 Outlook 2000 SP3, 2002/XP SP2, 2003, 2007 en 2010 32bit  

 Firefox 3.6 

 Internet Explorer 8.0 

 

U heeft installatierechten nodig om de software te mogen installeren op uw computer. 

Indien u deze niet heeft zal uw systeembeheerder de installatie kunnen verzorgen. 

3.2 Nieuwe installatie 

Uw leverancier activeert voor u de HIP Toolbar op uw HIP telefooncentrale. Vervolgens 

maakt u een keuze maken uit de onderstaande installatiepakketten. 

 

 

Voor eindgebruikers 

 

 

HIP Toolbar Installatiepakket (aanbevolen) 

 

 

Installatie pakket HIP Toolbar (.exe) 

inclusief auto-update. U ontvangt 

automatisch updates bij nieuwe releases. 

 

 

HIP Toolbar (zonder auto-update) 

 

 

Installatie pakket HIP Toolbar (.exe) 

zonder auto-update. U ontvangt geen 

updates bij nieuwe releases. 

 

 

Voor systeembeheerders 

 

 

HIP Toolbar (aanbevolen) 

 

 

Installatie pakket HIP Toolbar (.msi) 

inclusief auto-update. De eindgebruiker 

ontvangt automatisch updates bij nieuwe 

releases. 

 

 

HIP Toolbar (zonder auto-update) 

 

Installatie pakket HIP Toolbar (.msi) 

zonder  auto-update. De eindgebruiker 

ontvangt geen updates bij nieuwe 

releases. 

 

 

 

http://download.voipit.nl/HIP_Toolbar/HIP_Toolbar.exe
http://download.voipit.nl/HIP_Toolbar/HIP_Toolbar_noupdate.exe
http://download.voipit.nl/HIP_Toolbar/HIP_Toolbar.msi
http://download.voipit.nl/HIP_Toolbar/HIP_Toolbar_noupdate.msi


Handleiding HIP Toolbar     

Voor vragen of opmerkingen mail info@ucsystems.nl of bel 088 6666 333.    

 
Pagina 7 van 42 

 

Na het downloaden verschijnt de volgende melding: 

 

 
 

1. Kies Run om de installatie te starten 

 

Sommige browsers geven hierbij een beveiligingswaarschuwing zoals onderstaande 

afbeelding aangeeft. 

 

 
 

2. Klik op Uitvoeren 
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3. Klik op Next 
 

 
 

4. Kies de Installatie map of laat deze op de standaard setting staan en klik op Next 
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5. Kies Complete en druk op Next. 

 

 
 

6. Klik op Next en de installatie zal beginnen. 

 

Als u één van de programma’s Internet Explorer, Firefox en/of Outlook geopend heeft 

verschijnt de onderstaande melding. 

 

 
 

7. Sluit de programma’s Internet Explorer, Firefox en/of Outlook af en kies Retry. 
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8. De HIP Toolbar wordt vervolgens geïnstalleerd. 

 

 
 

9. De Toolbar is klaar voor gebruik klik op Finish en start Internet Explorer om de 

HIP Toolbar te gebruiken. 

3.3 Auto-update 

Als u de aanbevolen auto-update versie van de HIP Toolbar heeft geïnstalleerd geeft de 

toolbar automatisch een melding als er een nieuwe versie beschikbaar is. 
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Na het downloaden verschijnt de onderstaande dialoog. 

 

 
 

1. Klik op Next. 

 

 

 

2. Klik op Next om het downloaden van het installatiepakket te starten. 
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De nieuwe installatie files worden nu gedownload. 

 

 

 

3. Klik op Finish. 

 

 
Figuur 3 Update stap 7 

 

De nieuwe installatie files worden nu uitgepakt. Vervolgens worden dezelfde stappen 

doorlopen als bij een nieuwe installatie. Zie hiervoor hoofdstuk 3.23.2. 
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4 Instellen voor gebruik 

Om de HIP Toolbar te kunnen gebruiken moet de toolbar kunnen inloggen op uw 

telefooncentrale. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u dit instelt. 

 

Naast het correct instellen om de HIP Toolbar te kunnen gebruiken heeft uw leverancier 

de HIP Toolbar licentie op de telefooncentrale geactiveerd. 

4.1 Toolbar opstarten 

De Toolbar is een ‘add-on’ op uw internet browser (Internet Explorer, Firefox) en 

Outlook. Als u uw browser of Outlook opstart, start daarmee automatisch de HIP Toolbar 

op. 

 

 
Figuur 4 HIP Toolbar met Internet Explorer 

 

 
Figuur 5 Firefox integratie 

 

 
Figuur 6 Outlook integratie 

 

1. Start uw browser (Internet Explorer of Firefox) op en daarmee tevens de HIP 

Toolbar. 

4.2 Inlog instellingen 

Door uw login gegevens in te vullen in de toolbar kan deze zich aanmelden bij de 

telefooncentrale, zodat de toolbar toegang heeft tot alle functies waarover u de 

beschikking heeft. 

 

2. Klik op Opties . 
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3. Vink bij Algemeen ‘Automatisch aanmelden bij netwerkverbinding’ aan. De 

Toolbar zal zich dan automatisch aanmelden, elke keer als u de browser opstart. 

4. Ga naar Toegang. 

 

 

 

5. Vul uw Gebruikersnaam in. 

6. Vul uw Wachtwoord in. 

7. Vink de vakjes Gebruikersnaam opslaan en Wachtwoord opslaan aan, zodat 

u de volgende keer deze gegevens niet meer hoeft in te vullen. 

8. Ga naar Verbinding. 
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9. Voer bij Serveradres het adres ws.voipit.nl in. De Serverpoort moet staan op 

2208. 

4.3 Integratie met Outlook 

Om de integratie met Outlook te activeren doet u het volgende: 

 

1. Ga naar Outlook integratie. 

 
 

 
 

2. Vink het veld Aan aan. 

 

3. Ga door naar Contactpersonen. 
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4. Om de HIP Toolbar gebruik te laten maken van uw Outlook contactpersonen 

selecteert u hier Alle contactpersonen gebruiken. 

5. Vink aan Outlook contactpersonen gebruiken om uw inkomende oproepen 

te identificeren (naamweergave). Hiermee maakt u het mogelijk voor de 

toolbar om binnenkomende oproepen van een naam te voorzien wanneer deze in 

de outlook contactendatabase bekend is. 

6. Klik nu op [OK] om alle gemaakte instellingen vast te leggen. 

4.4 Aangemeld 

Nu zal HIP Toolbar zich gaan aanmelden bij de telefooncentrale. Als de instellingen 

correct zijn gemaakt zal de toolbar worden geactiveerd. Het Login-icon zal van grijs  

veranderen in groen . 

 

 
 

Indien een van de bovenste stappen niet correct is ingevuld zal er een foutmelding 

optreden. De knop wordt dan rood  Loop in dat gevallen alle stappen nog eens na en 

controleer of u de juiste gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingevuld. Zie ook 

hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor verdere hulp bij het oplossen 

van problemen. 
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5 Instellingen Diensten 

Via het scherm Diensten kunt u allerlei (detail)instellingen maken van de functies van uw 

telefoon. 

1. Klik in de toolbar op om het dienstenscherm te openen.  

 

In de volgende paragrafen worden de verschillende functies één voor één uitgelegd. 

5.1 Anonieme oproep weigeren 

U kunt instellen dat anonieme oproepen worden geweigerd. 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.2 Directe doorschakeling 

De functie directe doorschakeling schakelt alle inkomende oproepen direct door naar een 

ingesteld telefoonnummer. 

 

 
 

3. Klik op Aan. 

4. Vul het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. 

5. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.3 Vertraagd doorschakelen 

Met de functie vertraagd doorschakelen kunt u een inkomende oproep automatisch laten 

doorschakelen naar een vooraf ingesteld nummer, als er niet binnen een bepaalde tijd 

wordt opgenomen. 

 

 
Figuur 7 Vertraagd doorschakelen 

 

1. Klik op Aan. 

2. Vul het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. 

3. Selecteer na hoeveel keren overgaan u wilt dat er wordt doorgeschakeld. 

4. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.4 Doorschakelen bij bezet  

Met de functie doorschakelen bij bezet, kunt u oproepen doorschakelen als u in gesprek 

bent. 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Vul het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. 

3. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.5 Niet storen 

De functie niet storen zorgt ervoor dat het toestel niet over gaat bij inkomende 

oproepen. Als uw voicemail is geactiveerd, worden deze oproepen doorgeschakeld naar 

de voicemail, anders krijgt de beller een ingesprektoon te horen. Via de optie rinkelen bij 

doorschakelen laat het toestel een signaal horen wanneer er wordt doorgeschakeld (de 

praktijk wijst echter uit dat veel toestellen dit niet optimaal ondersteunen). 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.6 Profielbeheer 

De functie profielbeheer geeft u de mogelijkheid vier bereikbaarheidsprofielen in te 

stellen. Deze profielen kunnen vervolgens via de toolbar snel worden aangepast. De 

volgende profielen zijn beschikbaar: 

 

 Beschikbaar – op kantoor 

 Beschikbaar – niet op kantoor 

 Bezet 

 Niet beschikbaar 

 

 
 

1. Kies het gewenste profiel. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 

 

Loop vervolgens de vier profielen langs om deze naar wens in te stellen. 
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1.1.1 Beschikbaar – op kantoor 

Dit profiel kunt u gebruiken als u aan het werk bent op kantoor. 

 

 
 

1. Met de optie Laat ook het volgend nummer rinkelen kunt u een tweede 

nummer opgeven welke gelijktijdige overgaat om zo goed mogelijk bereikbaar te 

zijn; bijvoorbeeld uw mobiele telefoon. 

2. Met de optie Bij bezet kunt u instellen dat de oproep wordt doorgestuurd naar de 

voicemail, of wordt doorgeschakeld naar een ander telefoonnummer als u in 

gesprek bent. 

3. Met de optie Bij niet beantwoord kunt u instellen dat de oproep wordt 

doorgestuurd naar de voicemail, of wordt doorgeschakeld naar een ander 

telefoonnummer als u in niet in staat bent uw telefoon tijdig op te nemen. 

4. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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1.1.2 Beschikbaar – niet op kantoor 

Dit profiel kunt u gebruiken als u aan het werk bent buiten uw kantoor; bijvoorbeeld als 

u thuis werkt of onderweg bent.  

 

 
 

1. Met de optie Bij inkomende oproep kunt u oproepen doorschakelen naar de 

voicemail of naar een ander nummer, zoals bijvoorbeeld uw mobiele nummer. 

2. Met de optie E-mail bij inkomende oproep kunt u geïnformeerd worden over 

oproepen die er zijn geweest via e-mail. 

3. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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1.1.3 Bezet 

Dit profiel kunt u gebruiken als u tijdelijk niet beschikbaar bent, bijvoorbeeld in verband 

met een vergadering. 

 

 
 

1. Als het profiel bezet geactiveerd is, wordt er automatisch doorgeschakeld naar de 

voicemail. 

2. Er kunnen uitzonderingen worden ingesteld voor 3 telefoonnummers, welke 

vervolgens doorgeschakeld kunnen worden naar een gewenst telefoonnummer. 

3. U kunt tevens een laten e-mail versturen om u te informeren dat er een voicemail 

is ingesproken. 

4. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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1.1.4 Niet beschikbaar 

Dit profiel gebruikt u als u niet beschikbaar wilt zijn, zoals buiten kantooruren en 

vakantie. 

 

 
 

1. Als het profiel Niet beschikbaar is ingesteld wordt er automatisch 

doorgeschakeld naar de voicemail. 

2. Er kunnen uitzonderingen worden ingesteld voor 3 telefoonnummers, welke 

vervolgens doorgeschakeld kunnen worden naar een gewenst telefoonnummer. 

3. Voor de voicemail kan gekozen worden welke begroeting de beller te horen krijgt: 

de begroeting bij niet beantwoord of het welkomstbericht bij niet beschikbaar’. 

4. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.7 Nummerweergave 

De functie Nummerweergave zorgt ervoor dat u het nummer te zien krijgt van degene 

die u belt al voordat u opneemt. 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.8 Nummerweergave bij interne gesprekken 

De functie Nummerweergave bij interne gesprekken zorgt ervoor dat u het interne 

nummer (extensie) te zien krijgt van degene die u belt al voordat u opneemt. 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.9 Gelijktijdig rinkelen 

De functie Gelijktijdig rinkelen laat meerdere vrij in te stellen nummers overgaan als 

uw zakelijke nummer gebeld wordt. Het toestel dat u als eerste opneemt kan het gesprek 

voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld uw mobiele telefoon ook overlaten gaan om bereikbaar te 

zijn als u niet op uw werkplek bent. 

 

 

 

1. Klik op Aan. 

2. Kies Gelijktijdig rinkelen uitschakelen bij bezet als u niet wil dat de andere 

nummer gebeld worden als u in gesprek bent. Wilt u dit wel dan kiest u 

Gelijktijdig rinkelen inschakelen voor alle oproepen. 

3. Voeg met de knop Toevoegen de telefoonnummers toe waarvan u wilt dat ze 

gelijktijdig mee rinkelen. U wordt geadviseerd bij de optie Antwoord bevestigen 

aan te zetten als er op het nummer voicemail actief is om te voorkomen dat 

gesprekken worden doorgeschakeld naar de voicemail. De optie Antwoord 

bevestigen vraagt u eerst een toets in te drukken voordat het gesprek naar u 

wordt doorverbonden. 

4. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan. 

 

Kijkt u voor zakelijk gebruik ook naar de functies Anywhere (voor onderweg) en Kantoor 

op afstand (voor thuiswerken). 
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5.10 Toets bij bezet 

De functie Toets bij bezet geeft u de mogelijkheid om automatisch terug gebeld te 

worden door het bezette toestel, zodra deze weer beschikbaar is. Toets hiervoor bij een 

ingesprektoon *5. Deze functie werkt alleen als u iemand belt binnen uw organisatie 

(onderdeel van dezelfde telefooncentrale). 

 

 
 

1. Klik op Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.11 Nummerherkenning blokkeren (anoniem bellen) 

Met de optie Nummerherkenning blokkeren kan de weergave van uw nummer worden 

uitgeschakeld. Degene die gebeld wordt krijgt uw telefoonnummer dan niet te zien. 

Het is ook mogelijk voor een specifiek gesprek uw nummerherkenning te blokkeren. 

Toets daarvoor *67 voor het nummer dat u anoniem wilt bellen. 

 

 
 

1. Kies Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.12 Anywhere (overal bereikbaar) 

Met de functie Anywhere kunt u meerdere toestellen koppelen aan u zakelijke 

telefoontoestel. Als u bijvoorbeeld onderweg bent of regelmatig niet op uw werkplek, 

koppelt u met Anywhere uw mobiele telefoon aan uw vaste nummer, zodat deze mee 

rinkelt als er wordt gebeld. Als u mobiel opneemt, ziet de beller gewoon uw vaste 

nummer. Met *11 kunt u het gesprek verplaatsen naar uw vaste toestel als u tijdens het 

gesprek weer op uw werkplek aankomt. 

 

Via de HIP Toolbar kunt u de telefooncentrale een gesprek laten opzetten (Klik-en-bel). U 

wordt eerst zelf gebeld. Zodra u opneemt belt de centrale uit. Als u via Anywhere één of 

meerdere toestellen heeft gekoppeld gaan deze ook over. Op deze manier kunt u zakelijk 

bellen met bijvoorbeeld uw thuistelefoon of mobiel, zonder dat u privé telefoonkosten 

maakt. Tevens ziet de persoon aan de andere kant van de lijn uw zakelijke nummer in 

het display. 

 

 
 

1. Kies Roep alle locaties op voor Klik-en-bel gesprekken. Deze optie zorgt 

ervoor dat als u de toolbar gebruikt om mee te bellen dat ook uw gekoppelde 

toestellen overgaan. 

2. Voeg het nummer toe van het toestel dat u wilt koppelen (zoals uw mobiele 

nummer) en geef deze een beschrijving. 

3. Vink voor elk toegevoegd nummer Activeer Doorzet Blokkering aan om te 

voorkomen dat gesprekken in de voicemail belanden van uw gekoppelde 

toestellen. 

4. Voor elk nummer kunt u ervoor kiezen Verwacht Antwoord Bevestiging aan te 

zetten. In dat geval zal u bij een inkomende gesprek dat u opneemt op het 

gekoppelde toestel gevraagd worden eerst een willekeurige toets in te drukken 

alvorens het gesprek naar u wordt doorverbonden. 

5. Gebruik Broadworks gebaseerde Call Control Services hoeft niet aangevinkt 

te worden. 

6. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan. 
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5.13 Wisselgesprek 

Met de functie Wisselgesprek kunnen er meerdere gesprekken plaatsvinden op één 

toestel. Als de telefoonlijn al een gesprek lopend heeft kan er met deze optie nog een 

tweede gesprek worden aangenomen. 

 

 

 

1. Kies Aan. 

2. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 
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5.14 Kantoor op afstand 

Werkt u een dag vanuit huis? Gebruik dan de Kantoor op afstand functie – en uitsluitend 

uw thuistelefoon of mobiel zal rinkelen, omdat die nu onderdeel is van uw zakelijke 

telefooncentrale. 

 

Via de HIP Toolbar kunt u de telefooncentrale een gesprek laten opzetten. U wordt eerst 

zelf gebeld. Zodra u opneemt belt de centrale uit. Via Kantoor op afstand gaat in plaats 

van uw kantoortoestel nu uw thuis- of mobiele toestel over Op deze manier kunt u 

zakelijk bellen met uw thuistelefoon of mobiel, zonder dat u privé telefoonkosten maakt. 

Tevens ziet de persoon aan de andere kant van de lijn uw zakelijke nummer in het 

display. 

 

 
 

1. Kies Aan. 

2. Toets bij Voer het telefoonnummer in waar u bereikbaar bent uw gewenste 

telefoonnummer in. 

3. Klik op Toepassen om de instelling op te slaan. 

 



Handleiding HIP Toolbar     

Voor vragen of opmerkingen mail info@ucsystems.nl of bel 088 6666 333.    

 
Pagina 35 van 42 

5.15 Voicemail 

Via de functie Voicemail stelt u in hoe ingesproken berichten moeten worden 

afgehandeld. 

 

 

 

1. Kies Aan om de voicemail te activeren. 

2. Kies Stuur alle oproepen naar Voicemail als u wilt dat alle oproepen direct 

moeten worden doorgeschakeld naar de voicemail. 

3. Kies Stuur oproepen naar Voicemail bij n gesprek als u wilt dat oproepen bij 

in gesprek moet worden doorgeschakeld naar de voicemail. 

4. Kies Stuur onbeantwoorde oproepen naar Voicemail als u wilt dat oproepen 

die onbeantwoord blijven worden doorgeschakeld naar uw voicemail. 

5. Kies vervolgen de optie Doorschakelen naar volgend e-mail adres en vul het 

e-mailadres in waarop u de voicemail wilt ontvangen (u ontvangt daarop een e-

mail met als bijlage een geluidsbestand van het voicemailbericht). De optie 

Gebruik geünificeerde berichtendienst is in principe niet te gebruiken, tenzij uw 

leverancier u daarover specifiek informeert. 

6. Kies Nieuwe voicemail melden op volgend e-mailadres en vul een e-

mailadres in als u een notificatie wilt versturen naar een ander e-mailadres. 

Hierop ontvangt u alleen een bericht dat er voicemail beschikbaar is, er zal geen 

geluidsbestand van het bericht worden meegestuurd. 

7. Kies E-mail een kopie van mijn voicemail naar en vul een e-mailadres in als u 

een kopie van het voicemail bericht wilt versturen naar een tweede e-mail adres. 

8. De optie Doorverbinden met ‘0’ naar nummer geeft de mogelijkheid aan de 

beller om een ‘0’ in te toetsen op het moment dat deze in de voicemail terecht is 

gekomen. Zodra de ‘0’ wordt ingetoetst wordt de beller doorgeschakeld naar het 

ingestelde nummer. 

9. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan. 
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6 Gebruik van de functies 

De onderstaande figuren geeft een overzicht van de functies van de verschillende icons 

van de HIP Toolbar. Deze functies worden in het vervolg van dit hoofdstuk één voor één 

uitgelegd. 

 

Gesprek beëindigen

Driegesprek

Doorverbinden

Voicemail

Wachtstand

Oproep beantwoorden

Login

Opties
Inloggen

zelfservice

Anywhere

Kantoor op 
afstand

Gelijktijdig rinkelen

Interne telefoongids

Persoonlijke telefoongids

Gesprekkenlijst

Verkort kiezenNiet storen

Doorschakelen bij bezet

Vertraagd doorschakelen

Direct doorschakelen

Gespreksstatus

Instellingen

 
Figuur 8 Overzicht van de functies van de HIP Toolbar 

 

Oproep weigeren

Schakel door naar voicemail

Open WebPopupURL

Maak Outlook contactpersoon aan

Oproep beantwoorden
 

Figuur 9 Popup die rechtsonder in het scherm verschijnt bij een oproep 

6.1 Login 

 HIP Toolbar is ingelogd en actief. 

 HIP Toolbar kan niet inloggen. Controleer gebruikersnaam en wachtwoord. 

 HIP Toolbar is uitgeschakeld. Klik op het icon om de toolbar in te schakelen. 

6.2 Opties 

 opent het opties scherm. Dit scherm is beschreven in hoofdstuk Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.. 

6.3 instellingen 

 opent diensten scherm waarin u de functies van uw telefoon gedetailleerd 

kunt instellen Dit is beschreven in hoofdstuk 5. 

6.4 Inloggen zelfservice 

 Via inloggen zelfservice linkt u automatisch door naar de HIP web interface. Deze is 

niet beschreven in deze handleiding. 

6.5 Anywhere 

schakelt eenvoudig de door u ingestelde telefoonnummers aan/uit voor de 

Anywhere functie. Zie hoofdstuk 5.12 voor een beschrijving van de Anywhere functie  
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6.6 Kantoor op afstand 

 schakelt Kantoor op afstand aan en uit  Een beschrijving van de Kantoor op afstand 

functie is te vinden in hoofdstuk 5.14. 

6.7 Gelijktijdig rinkelen 

 schakelt Gelijktijdig rinkelen aan en uit. Een beschrijving van de Gelijktijdig rinkelen 

functie is te vinden in hoofdstuk 5.9. 

6.8 Profielbeheer 

 In de dropdown profielbeheer kunt u het gewenste profiel 

aanpassen. Een beschrijving van de functie profielbeheer is te vinden in hoofdstuk 5.6. 

6.9 Direct doorschakelen 

 activeert direct doorschakelen van alle oproepen. Een beschrijving voor het instellen 

van het doorschakelnummer is te vinden in hoofdstuk 5.2. 

6.10 Vertraagd doorschakelen 

 activeert vertraagd doorschakelen na een aantal keer overgaan. Een beschrijving voor 

het instellen van vertraagd doorschakelen is te vinden in hoofdstuk 5.3. 

6.11 Doorschakelen bij bezet 

 activeert doorschakelen bij bezet. Als u in gesprek bent zal de oproep worden 

doorgeschakeld naar het ingestelde nummer. Een beschrijving voor het instellen van 

doorschakelen bij bezet is te vinden in hoofdstuk 5.4. 

6.12 Niet storen 

 activeert de functie niet storen zodat binnenkomende oproepen automatisch worden 

doorgeschakeld naar uw voicemail als deze ingeschakeld is. Als de voicemail niet 

ingeschakeld is zal er een bezettoon hoorbaar zijn. 

6.13 Gesprekkenlijst 

 opent de gesprekkenlijst in de browser. Dit is een lijst met de ontvangen, gebelde en 

gemiste oproepen. 

6.14 Persoonlijke telefoongids 

 opent de persoonlijke telefoongids in de browser. 

6.15 Interne telefoongids 

 opent de interne telefoongids van uw bedrijf in de browser. 

6.16 Zoeken 

 zoekfunctie voor contacten, voor zowel de Outlook contacten als de 

interne telefoongids. De dropdown laat uw zoek geschiedenis zien. 

6.17 Nummer kiezen 

 voer een nummer in, gevolgd door enter om een klik-en-bel 

gesprek te starten. U wordt nu eerst zelf gebeld. Zodra u opneemt belt de centrale het 

ingegeven nummer. Dit heet ook wel klik-en-bel. De dropdown opent de geschiedenis 

van eerder ingetoetste nummers. 
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6.18 Oproep beantwoorden 

 beantwoordt een binnenkomende oproep (als u handsfree belt). Let wel op dat uw 

toestel dit ondersteund. 

6.19 Wachtstand 

 zet het gesprek in de wachtstand. 

6.20 Voicemail 

 schakelt de beller door naar de voicemail bij een inkomende oproep of tijdens een 

gesprek. klik-en-bel uw voicemail als u niet in gesprek bent.  

6.21 Doorverbinden 

 verbindt het gesprek door (zie hoofdstuk 8.1 hoe door te verbinden). 

6.22 Driegesprek 

 zet een driegesprek op (zie hoofdstuk 8.2 hoe een driegesprek op te zetten). 

6.23 Gesprek beëindigen 

 beëindig het gesprek. 

6.24 Gespreksstatus 

 geeft aan welke gesprekken u op dat moment heeft en wat de 

status daarvan is. De icons links van de gespreksstatus  werken op 

het gesprek dat in de dropdown is geselecteerd.  
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7 Bellen 

HIP Toolbar maakt het u gemakkelijk om te bellen als u achter uw PC aan het werk bent. 

Vanuit een e-mail, webpagina kunnen nummers direct gebeld worden. Ook kan de HIP 

Toolbar direct uw contactpersonen bellen of zoeken in uw contactpersonen. 

7.1 Klik-en-bel 

Bellen met de toolbar betekent altijd klik-en-bel: Zodra u een oproep start wordt u eerst 

zelf gebeld (er moet immers verbinding met uw toestel worden gemaakt). Als u opneemt 

belt de centrale uit naar het ingegeven nummer. 

7.2 Nummer kiezen 

Toets een telefoonnummer in , gevolgd door een enter, in het nummer kiezen veld om 

het  klik-en-bel gesprek te starten.  

 

 

7.3 Contactpersoon zoeken 

Toets (een deel van) de naam van de contactpersoon die u wens te bellen in binnen het 

zoek-veld. 

 

 
 

Vervolgens worden de zoekresultaten in uw browser getoond. Klik op het gewenste 

nummer om het klik-en-bel gesprek te starten. 

7.4 Gesprekkenlijst 

Klik op  om in de browser de gesprekkenlijst te openen met uw ontvangen, gebelde en 

gemiste oproepen. Klik in deze lijst het gewenste nummer aan om het klik-en-bel 

gesprek te starten. 

7.5 Telefoongids 

Klik op  om uw persoonlijke telefoongids te openen of klik op  om uw interne 

telefoongids van uw bedrijf te openen. De gids opent in uw browser. Klik in de gids lijst 

het gewenste nummer aan om het klik-en-bel gesprek te starten. 

7.6 Webpagina 

Selecteer het telefoonnummer op een website dat u wilt bellen. Klik er vervolgens op met 

uw rechter muisknop. In het popup menu vind u het item ‘dial’. Kies dat en het klik-en-

bel gesprek wordt gestart. 
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8 Gebeld worden 

Als u wordt gebeld, verschijnt rechtsonder in uw scherm de HIP Toolbar popup. Deze 

popup geeft u de mogelijkheid de oproep aan te aan te nemen, de oproep te weigeren, of 

de oproep door te schakelen naar de voicemail. Ook kunt u op basis van het nummer van 

de beller een contactpersoon aanmaken in Outlook, of een URL (WebPopupURL, zie 8.3 

voor meer informatie) aanroepen. De onderstaande figuur geeft de functies weer van de 

verschillende iconen. 

 

Oproep weigeren

Schakel door naar voicemail

Open WebPopupURL

Maak Outlook contactpersoon aan

Oproep beantwoorden
 

Figuur 10 HIP Toolbar popup 

8.1 Doorverbinden 

Als u iemand aan de lijn heeft die u wilt doorverbinden doet u het volgende: 

 

1. Kies het nummer/contact van de persoon waarnaar u wilt doorverbinden. Dit kan 

op de verschillende manieren zoals beschreven in hoofdstuk 7. Zoek bijvoorbeeld 

de persoon met het zoek veld in de toolbar. Klik het nummer aan, zodat u een 

tweede (klik-en-bel) gesprek binnen krijgt.  

 

 
 

1. Om dit gesprek aan te nemen klikt u de gespreksstatus dropdown box open en 

selecteert het binnenkomende klik-en-bel gesprek. Vervolgens klikt u op om 

het klik-en-bel gesprek aan te nemen. Nu wordt de tweede persoon gebeld. 

Tevens wordt de beller die u al aan de lijn had automatisch in de wachtstand 

gezet. 

2. U kunt nu twee dingen doen: 

a. Meteen op doorverbinden  klikken. Het gesprek wordt nu 

‘onaangekondigd’ doorverbonden, ofwel als de tweede persoon opneemt 

krijgt hij/zij meteen de beller aan de lijn. 

b. Wachten totdat u de tweede persoon aan de lijn krijgt. Zodra deze 

opneemt kunt u de beller aankondigen, zodat de persoon weet wie hij aan 

de lijn krijgt en waarom. Vervolgens klikt u op  om de beller door te 

verbinden. Dit heet ‘aangekondigd’ doorverbinden. 
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8.2 Driegesprek 

Als u tijdens een gesprek met een beller een derde persoon wilt toevoegen aan het 

gesprek doet u het volgende: 

 

1. Kies het nummer/contact van de persoon die u wilt toevoegen. Dit kan op de 

verschillende manieren zoals beschreven in hoofdstuk 7. Zoek bijvoorbeeld de 

persoon met het zoek veld in de toolbar. Klik het nummer aan, zodat u een 

tweede (klik-en-bel) gesprek binnen krijgt.  

 

 
 

3. Om dit gesprek aan te nemen klikt u de gespreksstatus dropdown box open en 

selecteert het binnenkomende klik-en-bel gesprek. Vervolgens klikt u op om 

het klik-en-bel gesprek aan te nemen. Nu wordt de derde persoon gebeld. Tevens 

wordt de beller die u al aan de lijn had automatisch in de wachtstand gezet. 

4. U kunt nu twee dingen doen: 

a. Meteen op driegesprek  klikken. Het driegesprek wordt nu 

‘onaangekondigd’ opgezet, ofwel als de derde persoon opneemt is het 

driegesprek tot stand gebracht. 

b. Wachten totdat u de derde persoon aan de lijn krijgt. Zodra deze opneemt 

kunt u aankondigen dat u een driegesprek wilt hebben. Vervolgens klikt u 

op driegesprek  om het driegesprek tot stand te brengen. 

8.3 WebPopupURL 

Via het Webpopupurl icoon  is het mogelijk een url aan te roepen, waarbij HIP Toolbar 

gegevens van de beller kan meegeven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het 

telefoonnummer van de beller mee te geven aan de URL, zodat met die informatie 

bijvoorbeeld een persoonskaart van de beller uit het CRM systeem kan worden geopend. 

Open WebPopupURL

 
Figuur 11 Open WebPopupURL 

 

De URL kan worden ingesteld bij de Opties (klik op ). In de tekstbox bij het item Web 

Screen Pop URL kan de URL worden ingevuld (zie onderstaande figuur). 
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Figuur 12WebPopURL 

 

De volgende parameters kunnen worden meegegeven aan de WebPopupURL. 

 

Parameter Omschrijving 

__USER__ De UserID van de gebruiker 

__FIRST__ De voornaam van de gebruiker 

__LAST__ De achternaam van de gebruiker 

__EMAIL__ Het e-mailadres van de gebruiker 

__GROUP__ De naam van de telefooncentrale (Broadworks 

Groupname) van de gebruiker 

__SERVICE_PROVIDER__ De naam van de Telefonieleverancier van de gebruiker 

(BroadWorks Service Provider) 

__PHONE__ Het telefoonnummer van de gebruiker 

__REMOTE_PHONE__ Het telefoonnummer van de beller 

__REMOTE_NAME__ De naam van de beller 

__CALL_TYPE__ Het type gesprek: inkomend of uitgaand 

 

 


