
 

 

 
  

OneBase 
gebruikershand
leiding 

 
 



 

Inhoudsopgave 

OneBase gebruikershandleiding Partner Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1. Inleiding 3 

1.1 Wijzigingen 3 

2. Gebruikers 3 

2.1 Inloggen 4 

3. Navigeren 4 

3.1 Menu 5 

Dashboard 5 

Klanten 5 

Mijn Bedrijf 6 

Mijn OneBase 6 

Berichten en bestellingen 6 

3.2 Contextueel menu 6 

4. Diensten 7 

4.1 Diensten voor een beheerder 7 

4.2 Koppelen dienst aan (eind)gebruiker 7 

Via gebruikers account 7 

Via diensten overzicht 7 

4.3 Ontkoppelen diensten 8 

5. Telefooncentrale 8 

5.1 Toegang tot telefooncentrale 8 

5.2 Telefooncentrale dashboard 9 

5.3 Algemene instellingen 10 

Algemeen 10 

Nummerweergave 10 

Blokkeringen uitgaand verkeer 10 

Gesprekslimieten 10 

Wachtmuziek 10 

5.4 Nachtschakeling 11 

5.5 Gebruikersbeheer 11 

Algemeen 11 

Aanmaken en verwijderen van gebruikers 11 

Licenties beheren 13 

Status 13 

Telefoon toekennen 14 

Overige instellingen 16 

5.1 Belgroepen 17 



 

5.2 Keuzemenu 18 

5.3 Callcenters 18 

5.4 Doorschakelingen en voicemail op Belgroepen,  Keuzemenu’s en Call centers 20 

Licenties toekennen 20 

Doorschakelingen 20 

5.5 Bedrijfsvoicemail 21 

 21 

Wanneer worden hier voicemailgebruikers getoond? 21 

5.6 Fax 22 

5.7 Trunks 22 

5.8 Telefoonboek 24 

5.9 Afdelingen 24 

5.10 Gedeelde audiobibliotheek 25 

 26 

Bestand toevoegen aan de bibliotheek 26 

Bestand toevoegen aan de bibliotheek vanuit een gebruiker 26 

5.11 (Gedeelde) tijdschema’s 26 

Tijdschema’s bewerken 28 

6. Applicaties 29 

 
  



 

1. Inleiding 

OneBase is door RoutIT en KPN gemaakt om te dienen als hét platform waar IT en 

telecomdiensten kunnen worden ingezien, beheerd en aangestuurd. Hier kunnen jij en je 

klanten de door jou afgenomen en aangeboden diensten en producten inzien en beheren.  

 

1.1 Wijzigingen 

Hieronder tref je alle wijzigingen aan van dit document. De handleiding zal worden 

bijgewerkt met nieuwe of gewijzigde functies als deze worden gereleaset. 

 

Datum Onderdeel Wijziging 

26-02-2020 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Aangepast 

 3.1 Menu Aangepast 

 5.5 Gebruikersbeheer Aangepast 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Nieuw 

 6 Applicaties Aangepast 

12-05-2020 5.5 Gebruikersbeheer Aangepast 

 5.7 Trunks Nieuw 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Nieuw 

10-06-2020 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Aangepast 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Nieuw 

07-02-2020 

5.4 Doorschakelingen en voicemail op 

Belgroepen,  

Keuzemenu’s en Call centers 

Nieuw 

 5.10 Gedeelde audiobibliotheek Nieuw 

 5.11 (Gedeelde) tijdschema’s Nieuw 

29-9-2020 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Aangepast 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. 
Aangepast 

 

0  

 

 

 

 

Wanneer worden hier voicemailgebruikers 

getoond? 

Nieuw 

22-2-2021 7.1.1 Bulk acties Nieuw 



 

 Vast-Mobiele integratie migreren van 3G naar 4G Nieuw 

 

 



 

2. Gebruikers 

2.1 Inloggen 

Voor OneBase is een compleet nieuwe Identity Provider opgezet. Hiermee kunnen wij op 

termijn zorgen dat je met één account bij de belangrijkste systemen kunt inloggen.  

De gebruiker wordt bij het inloggen doorverwezen naar deze Identity Provider om in te 

loggen en geautoriseerd te worden voor de applicatie. De URL verandert hierdoor tijdelijk 

van https://onebase.io naar https://account.onebase.io.  

 

Deze manier van inloggen wordt ook gebruikt als je bijvoorbeeld met een Microsoft en 

Google-account inlogt op een website. Bij het inloggen word je dan verwezen naar de 

Identity provider van Microsoft of Google, waar je je identificeert, waarna je weer 

doorverwezen wordt naar de website waar je vandaan kwam. 

 

 

 
 

3. Navigeren 

Binnen OneBase is het mogelijk om op een aantal manieren te navigeren. 

Het menu geeft je de belangrijkste opties die je als eindgebruiker of als beheerder tot je 

beschikking hebt.  

 

 

https://onebase.io/
https://account.onebase.io/


 

3.1 Menu 

 
 

Aan de linkerkant tref je het hoofdmenu aan. Dit menu bevat de hoofdonderdelen van 

OneBase, waarmee je makkelijk kun navigeren naar het onderdeel van OneBase waar je op 

dat moment wilt zijn. 

 

Dashboard 

Het dashboard bevat een overzicht van de CSP-reporter meldingen voor jou als partner, 

samen met je recent bezochte klanten en gebruikers, afhankelijk van de rechten die je 

hebt. Je klant of eindgebruiker ziet alleen de gegevens van het gekoppelde mobiele 

abonnement of de laatst bezochte OneBase users. 

 

Klanten 
Hier vind je een overzicht van je klanten. Je kunt hier rechtstreeks zoeken naar klanten of 

onder in de lijst het overzicht van klanten openen. Als je een klant hebt geopend, wordt 

automatisch het submenu van die klant getoond. 



 

Mijn Bedrijf 

Hier staan alle eigen producten, OneBase gebruikers en instellingen van jou als partner. De 

klant vindt daar zijn eigen producten en OneBase gebruikers. 

 

Mijn OneBase 

Een gebruiker vindt hier de producten die zijn toegewezen aan deze gebruikers door een 

beheerder. Daarmee kan de gebruiker zijn persoonlijke instellingen aanpassen. Dit is 

momenteel alleen beschikbaar voor mobile abonnementen. 

 

Berichten en bestellingen 

Dit onderdeel is alleen zichtbaar voor de gebruikers die bestelrechten of bestel accordeer 

rechten hebben. Hier tref je de bestellingen ofwel microtransacties aan die door jou of je 

klant zijn geplaatst in OneBase. 

 

 

3.2 Contextueel menu 

In lijsten, zoals een gebruikersoverzicht, of andere onderdelen van OneBase kun je een 

zogenaamd context menu aantreffen. Dit herken je door de drie verticaal uitgelijnde 

puntjes. Als je hierop klikt zie je een menu welke toegang geeft tot de geautoriseerde sub 

functies van dat onderdeel. In het geval van het voorbeeld is dat gebruikers bewerken, 

licenties bewerken en de gebruiker verwijderen. 

 

 
 

Sommige menu items zijn afhankelijk van de aan de user toegekende functies en zullen 

dus niet altijd zichtbaar zijn. 
  



 

4. Diensten 

OneBase biedt jou én je klant (indien gewenst) de mogelijkheid om de diensten die je voor 

je klanten hebt geïmplementeerd te beheren. De komende tijd zullen steeds meer 

diensten worden toegevoegd. OneBase begint met het kunnen beheren van de mobiele 

abonnementen en je kunt nu ook de telefooncentrale in de Cloud beheren. 

 

 

4.1 Diensten voor een beheerder 

Sommige (onderdelen van) diensten zullen alleen beschikbaar zijn voor gebruikers met een 

beheerders rol. Het beheren van de instellingen van een telefooncentrale is daar een 

voorbeeld van. Deze gebruiker krijgt rechtstreeks toegang tot de centrale als deze de 

juiste rechten daartoe heeft en de partner of klant uiteraard een centrale actief heeft 

staan. 

 

 

4.2 Koppelen dienst aan (eind)gebruiker 

Door een dienst zoals een mobiel abonnement direct te koppelen aan een gebruiker krijgt 

deze gebruiker toegang tot de instellingen van die dienst als de gebruiker in Onebase 

inlogt, zonder dat deze de instellingen van andere gebruikers kan inzien of aanpassen. 

 

Via gebruikers account 

Een gebruiker kan diensten gekoppeld krijgen aan zijn account. Alleen de diensten die op 

de klant- of partnerkaart zijn afgenomen kunnen worden gekoppeld. 

Om een mobiel abonnement te koppelen zoekt je het betreffende abonnement op in de 

lijst door het nummer in te typen en vervolgens op het abonnement te klikken. Deze wordt 

dan toegevoegd aan de gekoppelde abonnementen. Je kunt meerdere abonnementen 

koppelen. 

 

 
 

Via diensten overzicht 

In de lijst met mobiele abonnementen kun je zien welke abonnementen zijn gekoppeld aan 

een gebruiker en welke niet. Je kunt een gebruiker koppelen door in de lijst op het eerste 

veld te klikken en vervolgens de juiste gebruiker te selecteren. Je kunt eventueel zoeken 

door de naam in te typen. 



 

 
 

 

4.3 Ontkoppelen diensten 

Gekoppelde diensten kunnen eenvoudig worden ontkoppeld door de x achter het 

betreffende abonnement aan te klikken bij de gebruiker op het tabblad ‘Diensten’. 

In het abonnementen overzicht klik je op het  symbool en vervolgens op de optie 

ontkoppelen. Na bevestigen is het betreffende abonnement losgekoppeld van de gebruiker. 

 

 

5. Telefooncentrale 

De telefooncentrale geeft jou of je klant toegang tot een selectie van de functionaliteiten 

zoals deze ook terug te vinden zijn in de interface van Broadsoft. Hier zijn enkele 

algemene instellingen (zoals het uitgaand belplan, departments/afdelingen en het 

algemene telefoonboek), huntgroepen (belgroepen), autoattendants (keuzemenu’s), 

callcenters (wachtrij) als belangrijkste features te beheren zijn.  

De belgroepen, keuzemenu’s en callcenters moeten nog wel via de bekende wegen worden 

aangemaakt, maar zijn daarna voor dagelijks beheer in te stellen in OneBase.  

Naast deze functies is het ook mogelijk om op de relevante plaatsen tijd- en 

vakantieschema’s aan te maken en aan te passen en kunnen de audiobestanden worden 

beheerd. Basisbeheer voor trunks is ook opgenomen in OneBase, voor zowel gewone trunks 

als Teams trunks 

 

 

5.1 Toegang tot telefooncentrale 

Een gebruiker van OneBase krijgt toegang tot de centrale door aan een gebruiker de 

feature ‘Toegang tot telefooncentrale’ te geven. Indien de klant (of jij als partner) een 

telefooncentrale heeft, verschijnt de optie telefooncentrale beheer. Als je hierop klikt 

kom je in het dashboard van de telefooncentrale. 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

5.2 Telefooncentrale dashboard 

Het dashboard van de centrale is het startpunt voor toegang tot de verschillende 

instellingen. Bovenin vind je de algemene instellingen van een centrale en 

gebruikersbeheer. In het midden vind je specifieke instellingen van belgroepen, 

keuzemenu’s, callcenters, groepsvoicemail en fax. Onderaan vind je het beheer van 

algemeen beschikbare lijsten als het algemene telefoonboek en de afdelingen. 

 

 



 

5.3 Algemene instellingen 

 
 

Algemeen 

Hier kun je het algemene uitgaande nummer instellen en aangeven welke naam zichtbaar 

is (en of deze zichtbaar is) op het toestel van de ontvanger van het gesprek. 

 

Nummerweergave 

Hier kun je aangeven of de beller van de telefooncentrale uitbelt met het eigen nummer 

(indien aanwezig, bij geen eigen nummer wordt altijd het nummer van de centrale of de 

afdeling gebruikt) of altijd uitbelt met het nummer van de centrale of de afdeling. 

 

Blokkeringen uitgaand verkeer 

Hier kun je instellen of een telefooncentrale gebruiker mag bellen of doorschakelen naar 

één of meer van de bestemmingen in het overzicht. Ook kun je aangeven of dat eventueel 

wel mag met een pincode of na doorschakelen naar bijvoorbeeld de receptionist. 

 

Gesprekslimieten 

Hier kun je het maximaal aantal doorschakelingen per oproep en het maximaal aantal 

(video)gesprekken per gebruiker instellen.  

 

Wachtmuziek 

Hier kun je de optie wachtmuziek aan-/uitschakelen. 



 

5.4 Nachtschakeling 

Hier kun je de nachtschakeling voor de centrale aan/uit zetten of automatisch in laten 

gaan volgens een schema. 

 
 

 

5.5 Gebruikersbeheer 

Algemeen 

Onder gebruikersbeheer vind je een lijst met alle telefooncentrale gebruikers. Hier staan 

de bedrijfsvoicemail, fax en trunk users niet tussen. 

 
 

Aanmaken en verwijderen van gebruikers 

Voor centrales waarbij je alleen licenties koopt in IRMA, zoals HIP+, kun je in OneBase 

eenvoudig gebruikers aanmaken. Hiervoor klik je op de knop gebruikers toevoegen en volg 

je het 3 stappen proces: 
1. Aanmaken van het profiel met toewijzen van optionele interne en externe nummers 

2. Toekennen van licenties (services en servicepack) aan de gebruiker om specifieke 

functies te ontsluiten. Het toekennen van een gebruikerslicentie is verplicht omdat 

hierin ook de authenticatie van een gebruiker zit. 



 

3. Optioneel toekennen van een toestel. Per type toestel worden verschillende velden 

getoond. Voor zover mogelijk zijn velden al vooraf ingevuld. 

 
  



 

Licenties beheren 

Ook voor bestaande gebruikers kun je licenties toevoegen of verwijderen. Deze optie vind 

je in het menu aan de rechterzijde van de betreffende telefooncentrale gebruiker. Voor 

sommige extra licenties wordt extra provisioning uitgevoerd. Bij IAM worden naast het 

toevoegen van de benodigde licenties op de user, ook de benodigde extra toestelprofielen 

aangemaakt. Binnen HIP(+) centrales kun je daarnaast ook de gebruikerslicentie 

aanpassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 

De status pagina van de gebruiker laat zien of een toestel recent is aangemeld (hier zit een 

retentie op van tot 8 uur, deze informatie is nog niet te gebruiken voor real time 

informatie) en een overzicht van de status van de belangrijkste doorschakelingen. 



 

 
 

 

Telefoon toekennen 

Tijdens het aanmaken van een gebruiker, maar ook bij bestaande gebruikers kun je een 

toestel toekennen aan een gebruiker. Hiervoor heb je voor de toesteltypes die bekend zijn 

op het platform het MAC-adres nodig dat aan de onder- of achterkant van het toestel is 

terug te vinden. Hierbij kun je kiezen voor een nieuwe toestel of een bestaand 

toestel(profiel) aan een gebruiker toe voegen. Je hoeft IAM niet als hoofdprofiel toe te 

voegen als je alleen gebruik wil maken van de IAM client. Hiervoor kun je eenvoudig de 

optie IAM aanvinken bij de extra opties. 



 

 

Je kunt een bestaand profiel intact laten en hergebruiken door deze te ontkoppelen van 

een user bij het menu item toestelprofielen als je de instellignen van een user opent. Ook 

bij verwijderen van een user zal het profiel niet worden verwijderd. Als je een nieuw 

profiel op een user zet zonder de oude te ontkoppelen zal het oude profiel WEL worden 

verwijderd omdat je hierme het 

oude profiel vervangt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Overige instellingen 

De overige instellingen van een telefooncentrale gebruiker 

zijn afhankelijk van de licenties of licenties die aan de 

gebruiker zijn toegekend. Sommige functies krijgt de 

gebruiker automatisch als je een gebruikerslicentie toekent en 

sommige moet je als losse licentie toevoegen. Raadpleeg de 

VoIP documentatie voor meer informatie over de licenties. 

Het uitgaande nummer kan worden ingesteld, een persoonlijk 

uitgaand belplan kan worden gemaakt (bijvoorbeeld waarbij 

een deze gebruiker wel naar het buitenland mag bellen terwijl 

de rest van de centrale dit niet mag).  

 

Verder zijn vrijwel alle doorschakelopties in te stellen door 

een beheerder voor de gebruiker. Denk daarbij aan Niet 

storen, Doorschakelen bij bezet, Doorschakelen op basis van 

regels (Call Forwarding selective) en Nachtschakeling (Group 

night forwarding, waarbij de gebruiker automatisch wordt 

doorgeschakeld conform de regels van de centrale). Voor 

tijdelijke doorschakelingen kan ook de Persoonlijke assistent 

worden gebruikt. Met een paar klikken is een tijdelijke 

doorschakeling met een melding waarom en tot wanneer de 

gebruiker niet te bereiken is ingesteld. 

In het gebruikersprofiel kan het wachtwoord opnieuw worden 

ingesteld, onder voiceportal kan de pincode hiervoor worden 

ingesteld. 

 

De opties om gebruik te maken van toestellen en nummers 

buiten de centrale staan onder Vast/mobiel instellingen. Hier 

kan Overal bereikbaar (Anywhere). Kantoor op afstand 

(Remote office, Gelijktijdig overgaan (Simultaneous ring) en 

Vast mobiel integratie (Mobility) worden ingesteld. Let wel op 

dat er niet meerdere mogelijkheden tegelijk worden gebruikt, 

aangezien dat tot onverwacht routeringen kan leiden. 

 

 



 

5.1 Belgroepen 

Belgroepen (ook wel huntgroepen genoemd) worden gebruikt om een groep telefoons 

tegelijk of na elkaar over te laten gaan bij een inkomende oproep. Je kunt hierbij het  

inkomende nummer, de routering, doorschakelingen en agenten aanpassen. 

 

 

  



 

5.2 Keuzemenu 

Een keuzemenu wordt gebruikt om bijvoorbeeld een beller direct door te verbinden naar 

een persoon of afdeling van zijn keuze. Hier kun je zowel basis als standaard keuzemenu’s 

met begroeting en submenu’s instellen. Voor elke doorschakeling kun je instellen wat er 

moet gebeuren als de beller op de betreffende toets drukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Callcenters 

Callcenters in de telefooncentrale geven je klant de mogelijkheid om een wachtrij in te 

stellen voor inkomende gesprekken. Daarbij krijgen bellers naar keuze een 

welkomstbericht en een wachtbericht of wachtmuziek te horen tot de telefoon wordt 

opgenomen door een agent. Jij of je klant kunnen daarbij de audiobestanden die worden 

afgespeeld zelf uploaden en aanpassen. Je kunt de meeste algemene instellingen van 

callcenters aanpassen. Bij de standaard callcenters kun je ook agenten aan supervisors 

koppelen en bij de premium kun je daarnaast ook een doorschakeling buiten kantoortijden 

en tijdens vakanties opgeven zonder extra licenties. 



 

Ook voor callcenters geldt dat je deze eerst moet aanmaken in Broadsoft voordat deze 

zichtbaar zijn voor jou of je klant binnen de OneBase telefooncentrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4 Doorschakelingen en voicemail op Belgroepen,  
Keuzemenu’s en Call centers 

 

Licenties toekennen 

 

Bij het betreffende onderdeel waar je een licentie wil 

toevoegen is een context menu item Licenties 

bewerken.  

Hier zijn alleen de licenties te selecteren die van 

toepassing zijn op dit onderdeel van de centrale. 

Na toekennen verschijnen de instellingen voor deze 

functie in het bewerken scherm. 

 

Doorschakelingen 

De diverse doorschakelinstellingen en voicemail 

opties worden zichtbaar zoals bij de gewone 

gebruikers 

als de 

juiste 

licentie is 

toegekend.  

 

 



 

5.5 Bedrijfsvoicemail 

Je kunt hier je algemene voicemail instellen.  

Let op: als je extra licenties toevoegt aan de voicemail gebruiker, dan zal OneBase deze 

bij de normale telefooncentrale gebruikers plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer worden hier 

voicemailgebruikers getoond? 

Voicemailgebruikers zijn gebruikers die 

alleen Voice Messaging User gekoppeld 

hebben, zonder extra licenties. Het is wel 

mogelijk om Internal Calling Line ID 

Delivery en External Calling Line ID 

Delivery op de gebruiker te plaatsen om 

nummerweergave te krijgen in email. 



 

5.6 Fax 

Hier kun je je fax naar e-mail instellen. 

 

 
 

 

5.7 Trunks 

OneBase biedt de mogelijkheid om trunkgroepen te beheren. De trunkgroep moet eerst 

worden aangemaakt in Broadsoft (HIP) en spraakkanalen hebben gekregen of zijn 

opgeleverd in IRMA (KPN EEN). Daarna kan eenvoudig het device Profile worden 

toegevoegd en de nummers van de trunk worden toegevoegd. Deze worden aangemaakt als 

trunk user, maar worden alleen in het overzicht van de trunk getoond om verwarring met 

‘gewone’ telefooncentrale gebruikers te voorkomen. Voor klanten die graag gebruik maken 

van voicemail of doorschakelingen in de hosted centrale kan ook de betreffende licentie op 

de trunk user worden gezet, mits deze beschikbaar zijn. Een van de nummers kan worden 

aangewezen als pilot user, waarmee verbinding wordt gemaakt met de trunk centrale. 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Telefoonboek 

Hier kun je externe nummers 

opslaan om deze beschikbaar te 

maken in de telefooncentrale. 

 
 

 

5.9 Afdelingen 

Afdelingen worden gebruikt om telefooncentrale gebruikers met hetzelfde nummer en 

uitgaande belplan te groeperen. Bij gebruikersbeheer kun je gebruikers toevoegen aan een 

afdeling.  



 

 
 

 

5.10 Gedeelde audiobibliotheek 

In de gedeelde audiobibliotheek staan alle audio bestanden die beschikbaar zijn op de 

telefooncentrale en door iedereen gebruikt kunnen worden. Als een gebruiker geen direct 

gebruik kan maken van een audiobestand in de bibliotheek, wordt deze automatisch 

gekopieerd naar de gebruiker bij selecteren van het bestand. 

 

 



 

 

Bestand toevoegen aan de bibliotheek 

Klik op Audio toevoegen om een bestand aan de 

bibliotheek toe te voegen. Dit mag een WAV, MP3 

of WMA format hebben en wordt door OneBase 

automatisch geconverteerd naar een correct 

formaat voor de telefooncentrale. Geef vervolgens 

een naam aan het bestand en klik op uploaden. 

 

De naam kan later ook aangepast worden en het 

bestand kan eventueel vervangen worden door een 

ander bestand. Dit heeft als 

voordeel dat een algemeen 

gebruikte melding eenvoudig 

vervangen kan worden. 

 

 

 

Bestand toevoegen aan de 

bibliotheek vanuit een 

gebruiker 

OneBase heeft ook de 

mogelijkheid om een - vanaf 

bijvoorbeeld een vaste 

telefoon of de 

Hipper+/MijnGesprek app - 

ingesproken voicemail 

aankondigingsbericht toe te voegen aan 

de gedeelde bibliotheek. Hiermee kan 

een gebruiker zonder toegang tot opname 

apparatuur toch een melding inspreken en 

gebruiken in de centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11 (Gedeelde) tijdschema’s 

Gedeelde tijdschema’s (in Broadsoft groupschedules) geven de mogelijkheid om centraal 

te beheren wat bijvoorbeeld standaard als openingstijden geldt. Als je een nieuw schema 

maakt in de gedeelde schema’s is deze direct beschikbaar op de gehele centrale. 

Aanpassingen zullen dus effect hebben op alle plaatsten waar dit schema is ingezet. 



 

 
 

 

Een gedeeld schema krijgt altijd de aanduiding ‘Gedeeld schema’ zodat meteen duidelijk 

is dat het schema mogelijk ook op andere plekken wordt ingezet. 

 

 
 

LET OP! 

Een tijdschema wordt bij de nachtschakeling ingezet om aan te geven wanneer de 

nachtschakeling NIET actief is, het vakantie schema geeft wel aan wanneer de 

nachtschakeling bij uitzondering ook actief moet zijn.  

Bij Doorschakelen op basis van regels en bijvoorbeeld bij de instellingen voor Keuzemenu’s 

moet een tijdschema aangeven wanneer een bepaalde inschakeling WEL actief is. 

Het is dus aan te raden om zowel een tijdschema aan te maken voor de openingstijden als 

een tijdschema voor wanneer het bedrijf gesloten is. 



 

Tijdschema’s bewerken 

In de centrale kun je op diverse plaatsten schema’s instellen. Bijvoorbeeld bij de 

nachtschakeling en bij de Doorschakelingen op basis van regels.  

Schema’s zijn onder te verdelen in tijdschema’s en vakantieschema’s.  

Tijdschema’s worden gebruikt om bijvoorbeeld de standaard kantoortijden of 

openingstijden aan te geven. Vakantieschema’s worden gebruikt om een tijdelijk andere 

routering te hanteren, bijvoorbeeld tijdens feestdagen. Over het algemeen krijgen 

vakantieschema’s voorrang op tijdschema’s. Schema’s hebben een basis modus, waarin het 

aanmaken van een eenvoudig schema met zo min mogelijk handelingen mogelijk is en een 

geavanceerde modus, waarin je meer ingewikkelde schema’s kunt aanmaken. Dit is te 

selecteren in de MODUS bovenin het scherm. 

 

 

 Basis schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geavanceerd schema: 

 

 

 



 

Vakantieschema: 

 

 
 

 

 

6. Applicaties 

OneBase heeft voor jou en de gebruikers alle beschikbare applicaties die RoutIT aanbiedt 

bij elkaar gezet in de knop naast de gebruiker, rechtsboven.  

 

 
 
  



 

Hiermee heeft je klant makkelijk toegang tot de verschillende apps en kunnen deze 

eenvoudig worden geïnstalleerd of geopend. 

Afhankelijk van het platform waar je deze feature benadert, zul je een gefilterde 

beschikbare optie zien. Deze zijn: 

• Een link naar de Play- en/of Appstore voor mobiele apps 

• Een link naar een portal als het een website is buiten OneBase 

• Een link naar een download van een installatiebestand als het een app betreft die 

je lokaal kunt installeren.  

Je kunt altijd op ‘Meer platformen’ klikken om de overige opties te zien. 

 

 
 


