Nummerplanhulp Xelion Phone System
Dit document kan helpen bij het configureren van Xelion. Het is handig deze informatie te verzamelen voordat Xelion
wordt geconfigureerd.
Op de volgende pagina is een lege nummerplan tabel geplaatst die ingevuld kan worden.
Hou er rekening mee dat de nummers 600, 601 en 112 niet als Intern nummer gebruikt mogen worden en dat Interne
nummers nooit mogen beginnen met een cijfer dat in Xelion is gespecificeerd in het veld Niet locale nummers beginnen
met bij
Start->Beheer->Server instellingen en trunks->Lokaal. Standaard zijn dit de cijfers 0 en 1. Standaard mag een Intern
nummer dus niet met een 0 of een1 beginnen.
Dit is een voorbeeld van een ingevuld nummerplan:
Persoonsnaam
GebruikersToesteltype
Interne en Bedrijfs
Toestel
Opmerking
naam
telefoonnummers
locatie
Receptie
Receptie
 Softphone, headset 900
015 1234560
 Siemens DECT
Hans de Wit

Hans

 Softphone, hoorn
 Linksys

901

Kamer 15

Ellen van Vliet

Ellen

902
015 1234562

Kamer 16

Fax
Inge Voorthuizen
Raymond Donzelaar

Inge
Raymond

Softphone, headset
Siemens DECT
Linksys Pap2
Siemens DECT
Softphone, hoorn

903
904

Receptie
Kamer 17
Kamer 17

Voorbeeld van een nummerplan
Ook is het handig gewenste settings te inventariseren. Ook daarvoor is een tabel bijgevoegd. Hier een voorbeeld van een
ingevulde tabel.

Settings

Nachtstand

Koppelen
met
Bedrijfstelnr.
015 1234560

Keuze menu
Wachtmuziek
Wachtrij
Belgroepen

015 1234560

Omschrijving

Nachtstand actief na werktijd. Werktijd is ma t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00
uur. Als de Nachtstand actief is, moet de volgende melding worden afgespeeld:
“Barendse bv is gesloten. Wij zijn op werkdagen geopend tussen 09:00 uur en 17:00
uur. Desgewenst kunt u na de piep een boodschap achterlaten.”
Niet gewenst
Niet gewenst
Niet gewenst
Als dit nummer wordt gebeld en de Receptie niet binnen 15 seconden aanneemt,
moet worden doorgeschakeld naar Ellen. Als Ellen ook niet binnen 15 seconden
aanneemt, moet de beller een melding horen. Die melding moet zijn: “Helaas zijn wij
nu niet in staat u te woord te staan. Als u een boodschap achterlaat, bellen wij u zo
spoedig mogelijk terug.
Voorbeeld van gewenste settings bij nummers
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Nummerplan
Persoonsnaam

Gebruikersnaam

Toesteltype

Interne en
Bedrijfs
telefoonnummers

Toestellocatie

Overig
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Nummerplan settings
Settings

Koppelen
met
Bedrijfstelnr.

Omschrijving

Nachtstand

Keuzemenu

Wachtmuziek

Wachtrij

Belgroepen
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