Qaller en Qaller Plus
Qaller is een mobiele-/webapplicatie die je snel en eenvoudig toegang geeft tot je Cloud
Telefooncentrale (PBX) op elk moment en overal.
Met Qaller Plus verbeter je de efficiëntie van je communicatie. Qaller Plus zal je helpen om in
contact te blijven met je klanten en zorgt ervoor dat alle
gesprekken op tijd worden afgehandeld waar je ook bent.
Deze handleiding helpt je de installatie te volbrengen en je met de Qaller app te verbinden.
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1. Het installeren van de Qaller app
De Qaller applicatie is beschikbaar voor Android en iOS. Om de toepassing te gebruiken heb je toegang
nodig tot de webinterface van je User of Company panel van je Cloud Telefooncentrale (PBX).
Ga naar de app store op je telefoon en download de app. Het is ook mogelijk om de app te
downloaden via volgende website:
https://qallerapp.com/

2. Mobiel: permissions + extra instellingen op Android
Om de Qaller app goed te laten werken, moet de gebruiker alle gevraagde permissies toestaan.
Android gebruikers hebben extra instellingen en machtigingen nodig:
a. Toegang tot uw telefoonaccounts of oproepen toestaan
In de prompt "Permissions required" of “Telefoon permissies” kies je "OK"

Daaropvolgend worden enkele toestemmingen gevraagd, deze dien je telkens te bevestigen.
Opmerking: dit scherm kan er anders uit zien op verschillende Android-toestellen.
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b. Accuoptimalisatie
Voor Android zijn alle apps standaard ingesteld om de accu optimaal te gebruiken. Hierdoor worden
apps op de achtergrond afgesloten. Om inkomende oproepen te ontvangen op de achtergrond moet
je daarom toestemming geven dat de app ook op de achtergrond actief mag blijven.
Als Android-gebruiker zoek je in de instellingen naar Qaller om de batterijoptimalisatie voor deze app
uit te zetten.
•
•
•
•

Ga naar de instellingen van het mobiele apparaat.
Ga naar "Apps" en scroll naar beneden naar Qaller.
Klik op "Accuoptimalisatie".
Schakel de instelling in: "Niet optimaliseren".

Houd er rekening mee dat sommige telefoons een herstart nodig hebben om alle machtigingen
correct op te slaan.
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3. Mobiel: permissions + extra instellingen op iPhone (iOS 15.2.x en hoger)
a. Of de Focus modus is ingeschakeld op de iPhone op dit moment?
In het geval dat de Focus functionaliteit wordt gebruikt (bijv. Niet Storen of andere handmatig
geconfigureerde modi) - is het nodig om de Qaller app toe te voegen aan de lijst van
Toegestane apps voor meldingen.
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b. Of machtigingen voor meldingen zijn verleend voor Qaller app onder Instellingen > Qaller >
Meldingen?

c. Of achtergrondverversing aan staat voor Qaller app onder Instellingen > Qaller?
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4. Verbinden met je gebruiker
Je kan kiezen tussen 2 opties om de Qaller app met een gebruiker te verbinden:
Via Koppelcode/Connect Code
a. Login als [BEHEERDER] op de webinterface van je bedrijfspaneel/telefooncentrale en selecteer
rechts bovenaan via een klik op je profiel "Verbind Mobiele app/Connect Mobile"

Een vijf-cijferige code wordt gegenereerd die je in het login scherm van de Qaller app kan
invoeren wanneer je daarin kiest voor de optie: GEBRUIK EEN KOPPELCODE

Qaller-Qaller+ | Fonzer

Pagina 1 van 10

b. Login als [GEBRUIKER] op de webinterface van je gebruikerspaneel/telefooncentrale en open
de Qaller app via het pijltje rechts bovenaan naast je foto/naam.
Selecteer onderaan "Verbind Qaller/Connect Qaller App"

Een vijf-cijferige code wordt gegenereerd die je in het login scherm van de Qaller app kan
invoeren wanneer je daarin kiest om voor de optie: GEBRUIK EEN KOPPELCODE (zie
schermafbeeldingen onder punt a.)
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Via gebruiker en wachtwoord
a. Open de Qaller app
b. Vul je e-mailadres of gebruikersnaam in en druk op "Volgende"
c. Voer je wachtwoord in en druk op "Aanmelden"

5. Het activeren van de Qaller Plus functies
De nieuwste release van de Qaller app staat een uitbreiding naar de Qaller Plus toe.
Met deze uitbreiding heb je de mogelijkheid om externe (outbound) verbindingen, belplannen en
externe nummers vanop je mobiele telefoon aan te maken.
1. Log in op de webinterface van je bedrijfs- of gebruikerspaneel en selecteer onderaan in het
hoofdmenu de Telefooncentrale/PBX Setup
2. Kies links in het menu het Gebruikers overzicht
3. Ga naar de configuratie van de gebruiker voor wie je de Qaller Plus wenst te activeren

4. Activeer onderaan de popup de Qaller PLUS functie

5. Herstart de Qaller app op je mobiele telefoon
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6. Qaller en/of Qaller Plus: je in- en uitgaande gesprekken beheren
Qaller Plus functies: Met het Telefoonboek kan je via de tabs je collega's of
contactpersonen vanuit je mobiele telefoon en/of je Telefooncentrale/PBX
selecteren of zoeken. Je kan er ook een overzicht terugvinden van de
Company belplannen. Met het kiespictogram kan je een nieuw nummer of
één uit je recente oproepen kiezen.
De kleurbalkjes links van de contacten geven hun beschikbaarheid weer.
Bovendien kan je kiezen op welk
toestel je inkomende call rinkelt. Je
kan hier alles of gelijk welke
combinatie instellen.
Bovenaan de applicatie kan je het belplan bekijken dat momenteel is
geselecteerd. Je kan een ander plan kiezen door op de pijl achter de naam
van het huidige geactiveerde belplan te klikken.

Je kan je vaste dialogen tijdelijk omleiden door gesprekken door te
schakelen naar je mobiele telefoon, voicemail, een contactpersoon van je
telefoonboek of een contactpersoon van je bedrijf. Je kan een
doorschakeling inschakelen door op de keuzerondjes te tikken.

Goed om weten: heb je geen beheerders rechten dan heb je enkel toegang
tot je persoonlijke belplan, maar je kan in je eigen belplan ook
doorverbinden naar een andere collega, belgroep of – plan.
De Omleidingen van een Company Belplan zijn enkel beschikbaar als je de
rechten hebt om dat belplan in je eigen Gespreksroutering te kiezen.

Wanneer je gebruiker de optie heeft gekregen om meerdere nummers
mee te sturen kan je er bvb. voor kiezen om enkel het algemene nummer
en niet je persoonlijke extensie te tonen bij het uitbellen. Via de Qaller kan
je deze setting met 1 klik aanpassen.
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Voorkeuren: Via het wieltje rechts
bovenaan het scherm kan je nog
enkele voorkeuren instellen.

Verbinding voorkeuren: [Internet] Kies
hier of je Qaller gebruik mag maken
van je mobiele verbinding of WIFI.
Of dat je teruggebeld wordt wanneer
je uitbelt [Terugbellen]: op een
moment dat er geen garantie is op een
kwalitatieve/stabiele
internetverbinding ga je hierdoor geen
dataverbinding/WIFI meer gebruiken,
maar kan je wel verder via je Qaller
app uitbellen.
Via de [Geavanceerde instellingen] kan
je dit nog verder specifiëren.

Uw mobiele nummer: het nummer
dat je in het hoofdscherm kan
kiezen om door te schakelen

Kinderslot: je kan een pincode
inschakelen om je mobiele
telefooncentrale extra te
beveiligen.

Qaller Uitloggen: wil je de app en
je gebruiker uitloggen dan kan dat
via deze weg. Vanaf dan ben je
niet meer via deze app/verbinding
bereikbaar.
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Opties bij een inkomende oproep
Van zodra je een oproep aanneemt, krijg je op je scherm enkele opties zoals:
•

In Wacht plaatsen

•

Dempen

•

Luidspreker

•

Call recording

•

Doorverbinden: hieronder de flow die je hiervoor dient te volgen:

Je kan hier kiezen om eerst
even te wachten tot de
bestemmeling opneemt zodat
je deze op de hoogte kan
brengen van de persoon die je
zal doorverbinden of je klikt
onmiddellijk op doorverbinden.
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7. Qaller Plus: tips & tricks
Qaller Plus is een fantastische oplossing. Hieronder geven we je graag nog wat advies voor een
optimaal gebruik.

VoIP en WiFi of Mobile data
VoIP over WIFI/mobile data is zeer gevoelig aan de signaalsterkte en -kwaliteit, de processorkracht van
je mobiel toestel en eventueel de kwaliteit van je WiFi-netwerk.
Je kan gemakkelijk je signaal verliezen terwijl je op kantoor rondwandelt of in je auto rondrijdt, zelfs
voor een zeer korte periode. WiFi kan worden onderbroken door Bluetooth of een van de vele andere
signalen die de WiFi-golven kunnen verstoren.
Je kan dit opvangen door via [Verbinding voorkeuren] de Terugbellen/Callback optie in te schakelen
waardoor er maar een klein beetje data nodig is die je connectie via de provider mogelijk maakt. Let
op: dit verdubbelt de verbindingskost.

Inkomende oproepen en belplannen
De Qaller Plus app werkt prima voor uitgaande gesprekken, omdat deze zich bij gebruik automatisch
registreert. Voor inkomende gesprekken is het echter altijd mogelijk dat de app door de instellingen
van de smartphone in zowel Android als iOS in een soort slaapstand staat en geactiveerd moet worden
om het gesprek op te stellen. Hierdoor is het mogelijk dat er zeer kort geen verbinding kan gemaakt
worden.
Om een inkomende oproep niet te missen adviseren wij om op basis van zowel bedrijfs- als
gebruikersbelplannen voldoende opvang te voorzien (Doorverbinden naar mobiel
nummer/Omleiding/Belgroep/Voicemail/eMailadres).
Je kan creatief zijn in het opstellen van deze belplannen, afhankelijk van de behoeften van de klant.

Voorbeelden:
Company (bedrijfs-) belplannen
•

Aan het einde van een belplan: doorschakelen naar 1 of meer nummers. (afb. 1,2)
Tip: een mix van meerdere externe en interne nummers kan worden
toegevoegd in één Belgroep. (afb.1)

•
•

Voeg een voicemail toe bv. 'We zijn momenteel erg druk bezig...' zodat je later terug kan
bellen. (afb.3)
Gebruik de component [EMAILADRES] om een email te ontvangen met de gegevens van je
gemiste oproep evt. in combinatie met een bericht [GELUID] dat bv. zegt 'we hebben uw
nummer genoteerd en bellen zo snel mogelijk terug'. (afb.4)
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afb. 1

afb. 2
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afb. 3

afb. 4
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User belplan
Aangezien je kan doorschakelen of direct naar een intern nummer kan bellen, is het mogelijk
dat dit gesprek in het niets eindigt als in je gebruikersbelplan geen veiligheid werd ingebouwd.
Je kan dezelfde terugvalscenario's (eMailadres, Doorverbinden, Voicemail) creëren als voor
het bedrijfsbelplan (let echter op dat de belplannen onderling geen loop maken).

Als je een vraag hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij kunnen de koppen bij
elkaar steken om voor elk scenario en elke gebruiker een passende oplossing te vinden.
support@fonzer.com
02/580.50.00
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