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Breid de Simmpl telefooncentrale met de gratis Simmpl Chrome app:
-

Click-to-Dial
bedrijfs- / prive telefoonboek
popup inkomende gesprekken
logboek
meer informatie?

klik en bel vanaf je eigen toestel
met nummers en namen
met nummers en namen
alle gesprekken van/naar je eigen toestel
www.callvoiptelefonie.nl/clicktodial/

Join the app!
Download de app: https://goo.gl/Px9dGE
Log in met:
- Simmpl gebruikersnaam
- Simmpl wachtwoord
Activeer! Klaar!

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

Tab: INSTELLINGEN | Basisinstellingen, app (ont)-koppel en support

Zoek / Plak en Bel
Zoek, copy-paste of plak hier
een nummer en klik de
groene button om te bellen

Zo bent u ingelogd!
hier zie je met welke

Tune de app!

gebruiker de app is
gekoppeld

en stel in:
- wel/geen Click-to-Dial icoon
- wel/geen gespreksnotificaties

Van gebruiker wisselen:?
Ontkoppel de app,
bevestig en log in met
een andere gebruiker

Hulp nodig?
Klik hier en u komt op
onze Click to Dial pagina
met deze handleiding

Van elk inkomende gesprek ontvangt u een popup
notificatie op uw computer.
De popup toont het nummer en de naam van de beller
als u die heeft toegekend.
NB: Het is mogelijk om de notificatiefunctie aan/uit te
schakelen met de notificatie-schakelaar op de
instellingspagina (zie hierboven).
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Tab: HISTORIE | Logboek van inkomende en uitgaande gesprekken naar uw eigen toestel
Klik op een nummer om dit nummer op uw eigen toestel te bellen, nummer intoetsen niet nodig!

Click-to-Dial:
- klik op een nummer
- je toestel gaat rinkelen
- neem aan, en je belt uit
- naar het nummer waar je op
hebt geklikt
Koppel namen aan nummers
- hou de muis op een nummer
- klik op het pennetje
- typ een naam en sla op

Logboek
- inkomende en uitgaande calls
- weergave nummer en naam
- weergave datum en tijd
- weergave bookmark/favoriet
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Bookmark contacten
- klik op de open ster
- de ster wordt zwart
- het contact is gebookmarkt!

Tab: CONTACTEN | Alle gebookmarkte contacten in categorie PRIVE en GEDEELD

PRIVE contacten

GEDEELDE contacten

Een gebookmarkt

Deel contacten zodat uw

contact is standaard

collega’s ze ook zien in uw

PRIVE en alleen

bedrijfstelefoonboek

zichtbaar voor jou
Klik! op het icoon om de
Naam aanpassen?
Ook vanuit het
adresboek is wijzigen
mogelijk. Klik op de
pen en wijzig!
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categorie te wijzigen
(prive, gedeeld)

