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De Simmpl telefooncentrale biedt een groot aantal mogelijkheden en features.
Veel toestellen ondersteunen de algemene standaards en dat betekent dat u deze features kunt
gebruiken zoals bedoeld. Een aantal toestellen echter gaat hier anders mee om.
Om u goed te informeren en teleurstellingen te voorkomen vindt u hieronder een kruistabel met
features en merken/typen toestellen met daarin een overzicht van wat wel en niet goed werkt.
Wij gaan ervan uit dat er in de tijd een grotere match tussen features en toestellen kan worden
bereikt.
Op de volgende pagina’s een nadere beschrijving van de features.

BLF
BLF biedt de mogelijkheid om een keuzetoets zo te programmeren dat u ziet dat een collega
vrij is (groen), gebeld wordt (knipperen) of bezet is (rood).
CallPickup
CallPickup biedt de mogelijkheid om een gesprek, dat op een ander toestel rinkelt, naar uw
toestel toe te trekken door *8 te bellen.
CallPickup BLF
CallPickup BLF is de mogelijkheid dat u een gesprek dat rinkelt op een toestel van een collega
naar u toetrekt door op de snelknipperende BLF keuzetoets te drukken.
1233 bellen (voicemail)
Dit betekent dat u de voicemail kunt bellen door 1233 te draaien; sommige toestellen hebben
(een deel van) deze code voor een andere toepassing in gebruik en dan kunt u deze code niet
gebruiken om de voicemail af te luisteren.
Prefix
De prefix is een zelf te kiezen label dat u op de Simmpl centrale instelt dan dat u in uw display
ziet vóór het nummer van de beller.
Omleiding in-/uitschakelen
Op de Simmpl-telefooncentrale kunt u omleidingen instellen. Deze kunt u vanaf een van uw
telefoontoestellen dan in- of uitschakelen door de bijbehorende code te bellen.
U hoort dan een voiceprompt als aanduiding of de omleiding is in- of uitgeschakeld.
Warm doorverbinden
Warm doorverbinden is doorverbinden met aankonding, ofwel een attended transfer: hierbij
spreekt u eerst met uw collega waar u de beller naar wilt doorverbinden.
Koud doorverbinden
Koud doorverbinden is doorverbinden zonder aankonding, ofwel een unattended transfer:
hierbij verbindt u de beller gelijk met uw collega door en spreekt u NIET eerst zelf met uw
collega.
Provisioning
Provisioning is de mogelijkheid dat u de Simmpl centrale automatisch uw telefoontoestel laat
inregelen. Simmpl biedt provisioning voor een aantal merken en typen toestellen.
Simmpl shortcodes
Simmpl biedt een aantal shortcodes die een bepaalde actie of functie opleveren, bv het aan of
uitzetten van nummermeezending, het in-/uitloggen bij een wachtrij, etc.
Een overzicht vindt u hier: http://www.simmpl.nl/downloads/Simmpl_overzicht_shortcodes.pdf
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