
Werkinstructie 
Vakantiebandjes activeren 

Kerst Editie 



Inhoudsopgave 

1. Inloggen in OneBase 2 

2. (Gedeeld) Tijdschema 4 

3. Koppelen van schema aan een component. 8 

4. (Gedeelde) Audio toevoegen 13 

5. Audio bestanden koppelen aan de voicemail. 14 



 

1. Inloggen in OneBase 

Om in te kunnen loggen in OneBase heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig van dit 
systeem. Deze gebruikersnaam en wachtwoord kunnen worden aangevraagd bij de servicedesk van 
hallo, Zodra je deze gegevens hebt ontvangen kun je via de website https://onebase.io toegang 
krijgen. 
 
 

  
 
 
Na inloggen, kom je in het hoofdscherm van OneBase. 
In deze handleiding zullen we ons concentreren op het component “Telefooncentrale beheer” 
 

 
 
Zodra je deze selecteert kom je in het beheer gedeelte van de telefooncentrale. 
  

https://onebase.io/


 

Hier zie je alle onderdelen die we kunnen aanpassen. 
 
 

 
 
  



 

2. (Gedeeld) Tijdschema 

 
De tijdschema’s zijn bepalend voor wat er op welk moment moet gebeuren. Zodra er een periode 
binnen een schema valt wordt de routering die is ingesteld geactiveerd. 
 
We gaan nu een nieuw schema aanmaken welke op vrijdag 24 december ervoor zorgt dat het de 
callcenter dicht is en dat er een specifieke tekst te horen is. 
 
Selecteer in het linker scherm “gedeeld tijdschema” of klik op het gedeelde tijdschema icoon in het 
midden van het scherm. 
 

  
 
Hierna zullen aan de rechterkant alle bestaande schema’s worden getoond. 
Om een nieuw schema aan te maken, selecteer “Tijdschema toevoegen”. 
 

 
 
  



 

Er opent vervolgens, in je browser, een invoerscherm aan de rechterkant van je beeldscherm. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Om een eenvoudiger overzicht te krijgen dien je eerst bovenin het 
invoerscherm de instelling “Basic” aan te passen naar “Advanced” 

 
 
Hierna zal het invoerscherm er als volgt uit zien: 
 

 
 
Laten we dit schema de naam: “Day before Christmas” geven, sla het schema eerst op. 
Vervolgens druk je op de puntjes achter het nieuwe schema en selecteer “Bewerken”. 
 

  
 
  



 

Nu kunnen we een dag/periode/tijd invoeren wanneer we willen dat dit schema iets gaat doen. Het 
“iets” gaan we later configureren. We kunnen er nu voor zorgen dat op 24 december 2021 de gehele 
dag er “iets” gaat gebeuren (kolom 1). Je kunt ook kiezen om vanaf een specifieke tijd er “iets” gaat 
gebeuren (kolom 2). 
 

De hele dag Vanaf 15:30 uur tot BKT* 

  
 
*BKT (Buiten Kantoor Tijden) is de standaard schakeling die je in kunt stellen die standaard geldt. 
 
 
  



 

In dit geval kiezen we voor de hele dag. Sla de periode op, hiermee keer je terug naar het vorige 
scherm en zie je dat je periode is toegvoegd aan het schema. 
 

 
 
 
Ook dit scherm dient opgeslagen te worden, hiermee hebben we de configuratie afgerond. 
 

 
 
 
Dit specifieke schema kan nu worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een gebruiker, Keuzemenu, 
huntgroep of callcenter.  



 

3. Koppelen van schema aan een component. 

Vaak wordt het algemene nummer van een organisatie gekoppeld aan een keuzemenu, hierin kan je 
kiezen voor bijvoorbeeld de afdeling support of sales. Het is mogelijk om het tijdschema te koppelen 
aan o.a. dit keuzemenu. Ook kun je dit schema koppelen aan een huntgroep, gebruiker of callcenter.  
 
Dit doen we met de licentie “Doorschakelen op basis van regels”. Om te controleren of deze licentie 
aanwezig is voor jouw organisatie volg de volgende stappen. 
 
In OneBase selecteer je het keuzemenu dat je wil instellen. 
 

 
 
Druk vervolgens op de puntjes die je bij het keuzemenu ziet en selecteer “licenties bewerken” 
 

 
 
  



 

Op dit keuzemenu staat geen licentie actief voor “doorschakelen op basis van regels”, deze moet je 
dus eerst activeren. Dit doen je door het vinkje voor de licentie aan te zetten en het scherm op te 
slaan. 
 

                     
 
 
 
Hierna kunnen we deze licentie (optie) gaan configureren, je doet dit door op het potloodje te klikken 
van het Keuzemenu. 
 

 
 
 
 



 

Voordat we verder kunnen met configureren dienen we een nummer te selecteren waar de 
gesprekken heen moeten worden geregistreerd, in dit geval kies ik de standaard bedrijfs voicemail. 
 

 
 

 
Vervolgens kunnen we een doorschakel reeks aanmaken. 
 

 
 
 

 
Selecteer de knop “Doorschakelreeks toevoegen” het volgende scherm wordt geopend. 
 
 

 
  



Geef de doorschakelreeks een benaming die overeenkomt met de tijdsperiode die we zo gaan 
koppelen; in dit geval “The Day before Christmas”. 

De optie “Actief bij” staat standaard al geactiveerd voor alle telefoonnummers die zijn gekoppeld 
aan dit keuzemenu en hoef niet aangepast te worden. 

Bij voorwaarden dienen we het tijdschema te koppelen die we al eerder hebben aangemaakt. 

Tot slot kunnen we een afwijkende routering toevoegen. Standaard worden nu alle gesprekken naar 
9999 – Voicemail gestuurd. Je kunt natuurlijk ook een andere voicemail (gebruiker) selecteren. Laten 
we in dit geval een nieuwe Voicemail gebruiker selecteren die we speciaal hebben aangemaakt voor 
deze periode. 

Let op ! Indien er geen extra voicemail aanwezig is voor deze voicemail dan 
kun je dit aanvragen bij onze support afdeling via  

Een X-MAS voicemail indienen (https://hallo.tfaforms.net/f/X-masVoicemail)

https://support.hallo.eu/hc/nl/requests/new
https://hallo.tfaforms.net/f/X-masVoicemail


In dit geval hebben we een extra voicemail aan laten maken voor XMAS. 

We kunnen nu dus bij “Actie” de XMAS Voicemail gebruiker selecteren. 

Sla nu deze doorschakel regel op, en dit deel is klaar. 

We hebben er nu voor gezorgd dat op 24-december-2021 de gehele dag alle 
gesprekken die binnenkomen op het keuzemenu naar de XMAS Voicemail 

worden gestuurd. 



4. (Gedeelde) Audio toevoegen

Om de voicemail gebruiker in te kunnen stellen hebben we natuurlijk wel een audiobestand nodig die 
we willen koppelen aan de voicemail. 

Je kunt zelf een audio bestand inspreken en deze uploaden voor algemeen gebruik. 

Ga in het hoofdmenu naar “gedeelde audiobibliotheek”, aan de rechterkant vind je alle audio 
bestanden terug die momenteel aanwezig zijn. 

Om een nieuw bestand te uploaden selecteer je rechts bovenin “Audio toevoegen”. 
Er zijn voorwaarden om een bestand te kunnen uploaden, deze worden duidelijk aangegeven in het 
scherm. 

Klik nu op “Audiobestanden uploaden” waarna je vervolgens een bestand op je PC kunt selecteren 
om up-te-loaden. Je kunt eventueel het bandje nog een andere naam geven waarna je het 
bestand kunt uploaden.

TIP ! 
Een opnamen via je laptop wordt vaak opgeslagen als MP4. Dit type bestand kun je niet uploaden 
naar de telefooncentrale. Op de website https://G711.org  omzetten naar een WAV bestand. Kijk op 
ons YouTube kanaal voor een video handleiding. 



5. Audio bestanden koppelen aan de voicemail.

In dit geval zullen het voicemail bericht voor het keuzemenu koppelen aan de voicemail met nummer 
4455 (Xmas). 

Deze instellingen kun je aanpassen onder het kopje Voicemail. 

Door weer op het potloodje te klikken kunnen we de berichten terugluisteren en wijzigen. 

In het scherm wat word geopend dienen we eerst de Voicemail in te schakelen. 

Je kunt ook aangeven dat men 
geen bericht kan achterlaten en 
dat alleen de begroeting word 
afgespeeld. 
Onder de voicemail begroetingen 
kun je dan zien welke audio 
bestanden er momenteel actief 

zijn. 



Het bandje kun je wijzigen door op de puntjes achter het voicemailbericht te klikken. 

In het bewerken scherm van de voicemail kun je zoeken in de gedeelde audio bibliotheek welke audio 
bestanden er aanwezig zijn. In dit geval selecteren we hohoho.wav als audiobestand. Selecteer 
vervolgens Audiobestand kopiëren.  

Het kan wezen dat dit even duurt en dat je tussendoor een soort foutmelding 
krijgt; deze kunt u negeren. 

Uiteindelijk is het audiobestand wel gekopieerd en kan je deze selecteren. Doe dit voor zowel de 
“geen antwoord en altijd doorschakelen” als “begroeting bij bezet”. 

Je kunt nu de voicemail 
instellingen opslaan – 
we zijn nu klaar. 
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