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Om gebruik te kunnen maken van Qaller Plus gaat u in het dashboard naar “Gebruikers”.

Er zijn extra kosten van toepassing bij het gebruik van deze app.

Qaller is een mobiele applicatie die snel en makkelijk een verbinding maakt met uw telefooncentrale, waar en wanneer u zou 
willen. Door gebruik te maken van deze app verhoogt u de flexibiliteit van de communicatie binnen uw bedrijfsuitvoering.

Om gebruik te kunnen maken van de Qaller app kunt u deze gratis downloaden op uw iPhone en/of Android telefoon.  Het is 
wel van belang dat uw telefoon voldoet aan de volgende eisen:

• iPhone met een IOS versie 8 of hoger

• Android telefoon met versie 4.4 en hoger

Index:
• Pagina 2: Installatie app met camera

• Pagina 3: Alternatieve installatie app

• Pagina 4,5 en 6: Gebruik maken van app  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Installeer de app
Om gebruik te kunnen maken van de app moet u online aangemeld zijn op de web interface van de telefooncentrale. 
Vervolgens voert u de volgende stappen uit:

1. Meldt u aan via http://www.addvoip.nl/login en kies “Verbind Mobiele 
App”. Deze is te vinden via het keuzemenu rechtsboven in de hoek, 
waar gebruikersnaam staat.

2. Open de Qaller app op uw mobiele telefoon en druk vervolgens op 
oranje button start.

3. Vervolgens wordt de camera geactiveerd en scan de QR code op het 
beeldscherm van uw computer. Indien het niet mogelijk is om de QR 
code in te scannen probeer de alternatieve manier van koppel, zie 
pagina 3.

De QR code is geldig voor 10 minuten, daarna wordt een groene button 
genereer getoond. Druk op deze button om een nieuwe QR code aan 
te maken.

4. Uw telefoon is nu gekoppeld met gebruikersaccount. 

� pagina �  van �2 2

mailto:supportdesk@addvoip.nl
http://www.addvoip.nl
http://www.addvoip.nl/login


�

088 - 448 33 44
supportdesk@addvoip.nl

www.addvoip.nl

Alternatieve installatie QR code
Voor gebruikers zonder een camera of het is niet mogelijk om de QR code in te scannen kunt u gebruik maken van 
de alternatieve installatie.

1. Meldt u aan via http://www.addvoip.nl/login en kies “Verbind Mobiele 
App”. Deze is te vinden via het keuzemenu rechtsboven in de hoek, 
waar gebruikersnaam staat.

2. Druk op de oranje button “Genereer Koppelingscode”.

3. Open de Qaller app uw mobiele telefoon.

4. Druk op de link “Ik kan de QR code niet scannen”.

5. Vul de code van het computerscherm in op uw mobiele telefoon.

6. Uw telefoon is nu gekoppeld met gebruikersaccount. 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Gebruik maken van Qaller
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Doorschakelingen:
Standaard is er een belplan geactiveerd. Deze kunt u 
wijzigen door naar links of rechts te vegen of gebruik te 
maken van de oranje button. Indien u aangemeld bent met 
user rechten, dan heeft u alleen toegang tot uw eigen 
persoonlijke belplan.

Standaard staat er een groene vink bij “Volg originele 
belplan” en deze kunt u wijzigen naar:

• Doorschakelen naar mijn mobiel
(Vul hier uw mobiele telefoonnummer in.)

• Doorschakelen naar:
(Door gebruik te maken van de zoek icoon wordt het 
telefoonboek getoond. Kies tab “Mobiel” om 
telefoonnummers van je mobiele telefoon te zien en 
tab “Extensies”  toont alle extensienummers van de 
telefooncentrale.)

• Doorschakelen naar mailbox: 
(Deze optie is alleen mogelijk als er een voicemailbox 
is aangemaakt in de telefooncentrale.)
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Omleiding:
Indien een belplan wordt gekozen met daarin 1 
of meerdere omleidingen dan wordt dit onder de 
doorschakeling(en) getoond.

Gespreksroutering:
Het kiezen van een belplan plus 
activeren van een doorschakeling/
omleiding. 

Belfunctie:
Het invoeren van een 
telefoonnummer. Alleen te 
gebruiken als deze geactiveerd is 
voor de gebruiker.

Telefoonboek:
Een overzicht van uw 
extensienummers of 
telefoonnummers mobiel.
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Het instellen van een persoonlijke code (5 
cijfers).

Verplicht:
Het invoeren van een mobiel telefoonnummer 
om gesprekken op te kunnen zetten via de app.

Account ontkoppelen van app.

Instellingen:
Bij instellingen kunt u het volgende instellen:

1. Vergrendelcode voor start
2. Mobiele nummer
3. Algemene instellingen
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