
Beheer uw 
servicenummer vanaf 

uw iPad, iPhone of 
Android apparaat

Dit gratis e-boek wordt u aangeboden door de Belfabriek. 
Dé 0800 - 0900 telefoonmaatschappij van Nederland



Welkom 
Het gebruik van tabletten en mobiele telefoons is 
al langer niet meer te stoppen. Meer en meer 
maken deze instrumenten deel uit van de manier 
waarop wij zaken doen en ons werk organiseren. 

Ook uw servicenummer kunt u vanaf uw telefoon 
of tablet beheren. Of het nu gaat om het inzien van 
statistieken, het wijzigen van eindbestemmingen of 
terugluisteren van gesprekken, het kan allemaal 
met de Belfabriek app voor iPhone, iPad, en 
Android. 

In dit e-boek laten wij zien hoe u uw 
servicenummer volledig mobiel beheert met  
onze app.



Eindbestemmingen 
wijzigen 
Eén van de meest gebruikte functies van onze 
mobiele app is het wijzigen van de 
eindbestemmingen. 

Servicenummers zijn virtuele nummers. Dat wil 
zeggen dat bellers doorverbonden worden naar uw 
bestaande telefoon. Dit kan een vast of mobiel 
nummer zijn, en is op elk gewenst moment te 
wijzigen. In real time en zonder extra kosten. 
  
Met de Belfabriek app stelt u snel en eenvoudig, 
met één enkele vingerbeweging, een nieuwe 
eindbestemming in voor uw servicenummer of 
extensie.



Eindbestemming wijzigen stap voor stap 

1. Nadat u ingelogd bent op de app, klikt u op 
Eindbestemmingen wijzigen. 

2. Kies op het volgende scherm het servicenummer 
waarvoor u de eindbestemming wilt wijzigen. 

3. Wanneer uw servicenummer meer dan één extensie 
heeft ziet u op het volgende scherm een lijst van de 
beschikbare extensies. Kies de extensie die u wilt 
beheren. 
Heeft uw servicenummer maar één extensie, dan ziet u 
dit scherm niet en komt u direct op het scherm van 
stap 4 terecht. 

4. Op het volgende scherm ziet u in de bovenste rij, naast 
de naam van de extensie, een aan-uitschakelaar. 
Hiermee bepaalt u of deze extensie gebruikt wordt of 
niet. 
Daaronder ziet u de huidige geselecteerde bestemming 
van uw servicenummer of extensie, aangegeven met 
een blauw vinkje aan de linkerkant. 
Onder de actieve eindbestemming staat uw adresboek 
in de vorm van een lijst met beschikbare 
eindbestemmingen.

Om beheer te vergemakkelijken maakt u gebruik van het 
adresboek. U hoeft dan nummers die u vaak gebruikt niet 
langer handmatig in te voeren. Hoe dat werkt leggen wij op 
de volgende pagina's uit.



Adresboek beheer 
U kunt eindbestemmingsnummers die u vaak 
gebruikt een naam geven en opslaan in uw 
adresboek. Wilt u daarna een eindbestemming 
wijzigen, dan doet u dat door eenvoudig één van de 
namen in uw adresboek te selecteren.  

Zo hoeft u niet elke keer het volledige nummer in 
te voeren, en wijzigt u de eindbestemming met één 
enkele vingerbeweging. 

Ook wanneer u het adresboek gebruikt, hebt u altijd 
nog de mogelijkheid handmatig een nummer in te 
voeren wanneer dat nodig is.



Een nummer toevoegen aan het adresboek 

1. Rechtsboven in het eindbestemmingen scherm 
beschreven in stap 4 hierboven, ziet u een “plus” icoon. 
Klik hier op om een nummer aan uw adresboek toe te 
voegen. 

2. In het volgende scherm vult u een naam of beschrijving 
en het telefoonnummer van de adresboek vermelding 
in. 
Let op: het telefoonnummer dient in “internationaal 
formaat” te zijn; inclusief landnummer (31 voor 
Nederland) en zonder de nul van het netnummer. Dus 
zo: 3161234567 voor een mobiel nummer.  
U kunt hier ook nummers in een aantal landen in 
Europa toevoegen. Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld 
een collega in België of in Duitsland wilt toevoegen. Let 
wel op dat er voor het afleveren van gesprekken in het 
buitenland extra kosten in rekening kunnen worden 
gebracht. 

3. Wanneer u klaar bent klikt u op "Gereed". Uw nieuwe 
adresboek vermelding wordt automatisch opgeslagen 
en u keert terug naar het eindbestemmingen scherm. 

Indien nodig herhaalt u stappen 2 en 3 tot u alle door u 
gewenste nummers hebt ingevoerd. 

Uw nieuwe adresboek is nu klaar voor gebruik. Kies één van 
de namen in de lijst en de eindbestemming van uw 
servicenummer wordt automatisch en direct omgezet naar 
het bijbehorende telefoonnummer



Een nummer bewerken of verwijderen uit 
het adresboek 

Een nummer verwijderen uit uw adresboek is net zo 
eenvoudig. 

1. In het eindbestemmingen scherm dat we hierboven 
beschreven, kiest u eenvoudig de adresboek vermelding 
die u wilt wijzigen. In plaats van op de naam van de 
vermelding, klikt u op het pijltje naar rechts, dat aan de 
rechterkant van het scherm zichtbaar is. 
 
Let op: wanneer de gekozen vermelding actief is, kunt u 
alleen de naam wijzigen. Wilt u het telefoonnummer 
wijzigen of de vermelding verwijderen, maakt u dan 
eerst een andere vermelding actief.  

2. In het volgende scherm kunt u de naam en het nummer 
wijzigen, of de vermelding verwijderen. 
Klik op “Gereed” wanneer u klaar bent. 

Let op: een verwijdering is definitief en kan niet ongedaan 
gemaakt worden. Hebt u per ongeluk de verkeerde 
vermelding gewist, dan zult u de vermelding in dat geval 
opnieuw aan moeten maken. 



Medewerkers beheren 
Binnenkomende gesprekken worden door ons systeem 
automatisch verdeeld over beschikbare medewerkers.  

Met de Belfabriek app kunt u, met één vingerbeweging, snel 
en eenvoudig bepalen welke medewerkers beschikbaar zijn.  

U doet dit door extensies in of uit te schakelen. 

1. Nadat u ingelogd bent op de app, klikt u op 
Eindbestemmingen wijzigen. 

2. Vervolgens kiest u het nummer waarvoor u de extensies 
wilt wijzigen. 

3. In het volgende scherm ziet u een overzicht van de 
beschikbare extensies, met daarnaast de huidige status 
aangegeven.  

4. Kies de extensie die u wilt activeren of deactiveren en 
maak de wijziging met de aan-uitknop op het volgende 
scherm. 

Wijzigingen die u hier maakt worden in real-time 
uitgevoerd.



Statistieken 
Uw Belfabriek app geeft u de belangrijkste 
statistieken in real time op één scherm, 
waar u zich ook bevindt. 

U ziet het aantal gesprekken en minuten, 
welk gedeelte van uw gesprekken van vast 
of mobiel komt, welke eindbestemmingen 
het het drukst hebben, wat de 3 drukst uren 
zijn en vanaf welke locaties in Nederland er 
het meeste gebeld wordt. 

Alles overzichtelijk in één scherm per 
nummer, voor de meest-gebruikte periodes. 

1. Nadat u ingelogd bent op 
de app, klikt u op 
Statistieken. 

2. Hebt u meerdere 
nummers, dan kiest u in 
het volgende scherm het 
nummer waarvoor u de 
statistieken wilt inzien. 

3. U ziet nu een overzicht 
van belangrijkste 
gegevens voor het 
gekozen nummer. Met de 
balk bovenin kunt u de 
periode waarvoor u de 
gegevens inziet wijzigen.



Instellingen 
Al jaren kunt u al uw nummerinstellingen 
beheren binnen uw online Mijn Belfabriek 
dashboard.  

Ook met de Belfabriek app kunt u alle 
instellingen voor uw servicenummer 
beheren. 

Dit is handig wanneer u bijvoorbeeld niet 
op kantoor bent en toch een aanpassing 
in uw instellingen wilt maken. 

1. Nadat u ingelogd bent op de 
app, klikt u op Instellingen. 
 

2. In het volgende scherm kiest u 
het nummer waarvoor u de 
instellingen wilt inzien of 
wijzigen. 
 

3. U ziet nu een volledige lijst van 
alle functies en instellingen. De 
beschikbare instellingen zijn 
gelijk aan de instellingen binnen 
de Mijn Belfabriek omgeving. 

Wanneer u een instelling gewijzigd hebt 
hoeft u niet op "opslaan" te klikken. Zodra 
u naar een ander scherm gaat, worden 
alle wijzigingen aan ons doorgegeven.  

Zoals altijd, zal één van onze 
medewerkers de door u aangegeven 
wijzigingen beoordelen, zodat wij de 
continuïteit van uw bereikbaarheid 
kunnen garanderen.



Call-recording 
Ook gesprekken kunt u mobiel terugluisteren met 
de Belfabriek app. U hoeft hiervoor geen audio files 
te downloaden. 

U kunt individuele gesprekken browsen en gewoon 
direct afspelen door op de "play" knop te drukken. 

Gesprekken die nog niet afgespeeld zijn worden 
met een dikker lettertype weergegeven. 

Ook kunt u, net als met uw e-mail, gesprekken 
markeren met een ster, zodat u ze later makkelijk 
terugvindt.



Nawoord 
Wij hopen dat u, na het lezen van dit e-boek, meer 
uit de Belfabriek app zult halen. 

Heb u alsnog vragen of speciale tips of suggesties 
voor het gebruik van onze app, dan horen wij dat 
graag van u. 

U kunt ons bereiken via e-mail op 
klantenservice@belfabriek.nl, of op werkdagen 
van 9.00 tot 17.30 op ons gratis telefoonnummer  
0800-BELFABRIEK (0800-235 3227). 

Wij danken u hartelijk voor uw interesse, en, 
wanneer u nog geen klant van de Belfabriek bent 
dan kijken wij er naar uit om u als klant te mogen 
verwelkomen.
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