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Gigaset pro - voizXL 

 
Hoe kunt u een Gigaset pro toestel gebruiken op het voizXL platform? 
 
Dit document beschrijft de configuratie van een Gigaset pro toestel zodat deze aangesloten kan worden op het 
voizXL platform met de daarbij behorende functionaliteiten. De volgende features worden ondersteund: 
 
Featurelijst: 
 
Functie DE310/410 DE700/900 N300(a)/N510 N720 
Basis bellen Ja Ja Ja Ja 
Clip Ja Ja Ja Ja 
Colp Ja Ja Ja Ja 
Anoniem bellen Netwerk functie Netwerk functie Netwerk functie Netwerk functie 
DND Ja Ja Netwerk functie Netwerk functie 
Message waiting - - - - 
Oproeplijsten Ja Ja Ja Ja 
Voicemail Voice to e-mail Voice to e-mail Voice to e-mail Voice to e-mail 
Aankloppen Ja Ja Ja Ja 
Wachtstand/makelen Ja Ja Ja Ja 
Muziek in de wacht Ja Ja Ja Ja 
Omleiden - bezet Ja Ja Ja Ja 
Omleiden - altijd Ja Ja Ja Ja 
Omleiden - niet opnemen Ja Ja Ja Ja 
Doorverbinden Ja Ja Ja Ja 
DTMF (RFC2833) Ja Ja Ja Ja 
Conferentie Ja Ja Ja Nee 
Bezetlampen veld Ja Ja Nee Nee 
Oproep overname direct 
*21toestel nummer 

Ja Ja Ja Ja 

Oproep overname eerste 
gesprek *21 

Ja Ja Ja Ja 

Oproep overname met BLF 
toets 

Nee Nee Nee Nee 
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Configuratie voorbeeld: 
 
Gegevens ontvangen van voizXL. 
 
 
 
 
 
Instellingen --- Telefonie - Verbindingen 
 
Deze instellingen zijn klant afhankelijk, dit  
voorbeeld is gebaseerd op bovenstaande 
gegevens. 
 
 
 
 
Alle andere instellingen zijn standaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezetlampen veld 
 
Instellingen --- Functietoetsen 
 
 
Deze optie is alleen beschikbaar bij de Gigaset 410,  
700 en de DE900 IP pro 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep overname 
 
Het overnemen van een gesprek van een collega 
kan via de code *21, hiervoor kunt u een functietoets 
programmeren. 
 

  

[voorbeeld]    Login: <LoginNaam> 
       Password:******* 

               URL: sip.voizXL.nl 
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Gesprekken parkeren 
 
Het parkeren van gesprekken kan via de code 
#2, het platform kiest dan zelf de positie en meld dit 
aan de gebruiker. U kunt hiervoor een toets programmeren 
waarmee u met één druk op de knop het gesprek kunt 
parkeren.  
Hiervoor maakt u een DTMF toets aan, zie hiernaast.  
De functietoets kan gebruikt worden tijdens een gesprek. 

 
 
Gesprekken uit parkeer positie halen 
 
Het terug halen van de gesprekken uit de parkeer 
positie gaat met de code: *22 <Positie> voorbeeld: 
*221 voor een gesprek dat op de eerste positie 
geparkeerd is.  
 
Hiervoor maakt u een Snelkiezen toets aan, zie hiernaast.  
De functietoets kan gebruikt worden vanuit een ruststand. 


