Doorschakeling met behoud van originele nummer van de beller

Doorschakelen van oproepen
Door inkomende oproepen door te schakelen naar uw mobiele telefoon als u niet op kantoor bent,
kunt u toch uw oproepen beantwoorden. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een
storingsnummer voor uw klanten welke buiten kantoortijden toch iemand moeten kunnen bereiken.
Om er voor te zorgen dat u op uw mobiele telefoon het nummer van de beller krijgt te zien in plaats
van het nummer van uw kantoor is een kleine aanpassing nodig in de configuratie van uw MyPBX.
In ons voorbeeld hebben wij een extensie aangemaakt welke enkel een doorschakeling naar een
mobiel telefoonnummer heeft zonder dat hier een VoIP toestel op geregistreerd is.
Door de “inbound routes” zo in te stellen dat buiten kantoortijden alle oproepen worden afgeleverd
op extensie 305, worden alle oproepen op dat moment naar een mobiele telefoon doorverbonden.

Doorschakel extensie instellen
Maak een extensie aan waarop de “Follow me” wordt gebruikt om alle oproepen altijd door te
schakelen naar het gewenste telefoonnummer.

Zorg ervoor dat er geen DOD in toegewezen aan de extensie.
Door in de trunk instellingen géén DOD aan extensie 305 toe te wijzen, zal bij de doorschakeling
naar het mobiele telefoonnummer het originele telefoonnummer van de beller worden mee
gezonden.

Ga naar PBX → Basic setting → General Preferences en zet daar de finctie “Distinctive Caller ID”
op YES.

Inbound route aanpassen
Door de inbound route nu zo in te stellen dat buiten kantoortijden de oproepen worden afgeleverd
op extentie 305 welke een follow me heeft en geen DOD heeft, zullen inkomende oproepen binnen
komen op het mobiele toestel. Daarbij zal het nummer van de beller te zien zijn als inkomende
oproep.
Mocht deze oproep op het mobiele toestel worden gemist, dan is dus het mogelijk om terug te
bellen.

Let op:
–
–

Het meezenden van het originele nummer van de beller is enkel mogelijk als de uitgaande route op de MyPBX
een SIP trunk is.
Niet elke VoIP provider staat het toe om de nummerweergave op de centrale van de gebruiker te bepalen. Dit is
wel noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de genoemde oplossing in deze handleiding.

