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1 Voorbereiding voor het gebruik van Click to Call

ellen vanuit Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
n Microsoft Excel, PowerPoint en Word

ellen vanuit Microsoft Outlook en SharePoint

en nummer bellen dat u invoert of kopieert

espreksgeschiedenis gebruiken

isselen tussen telefoons
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vervolgens te bellen.

 u invoert of kopieert
opieert naar het klembord.

ar het klembord.

akbalk.

n het venster Bellen met bewerken:

at u hebt geplakt uit het klembord.

 gebruiken
hebt gebeld zodat u deze nummers 

 in de Windows-taakbalk.

].

ons

 in de Windows-taakbalk.

Stap 2 Selecteer Telefoon selecteren en plaats een vinkje bij de telefoon die u wilt 
gebruiken.

ick to Call, raadpleegt u de online Help.

e Windows-taakbalk en selecteer Help.

an Click to Call.
3  Bellen vanuit Microsoft Outlook en SharePoint

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de contactpersoon om het 
infolabelmenu weer te geven.

Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

 – Selecteer Overige acties > Bellen [Telefoon] om de contactpersoon te bellen.

 – Selecteer Overige acties > Bellen met bewerken om het telefoonnummer te 
bewerken en vervolgens de contactpersoon te bellen.

7  Extra informatie
Voor meer informatie over het gebruik van Cl

U kunt de Help als volgt openen:

 • Klik met de rechtermuisknop op  in d

 • Klik op Help op de scherm Voorkeuren v
1  Voorbereiding voor het gebruik van 
Click to Call

Vraag uw beheerder of uw systeem voldoet aan de eisen voor het gebruiken van 
Click to Call, en om een lijst met ondersteunde versies van de toepassingen die u gaat 
gebruiken voor het voeren van gesprekken.

U moet beheerdersrechten hebben om de toepassing te installeren en er moet ten 
minste 80 MB schijfruimte vrij zijn op uw computer.

Stap 1 Vraag uw beheerder om de installer (exe-bestand) en de juiste 
installatie-instructies.

Stap 2 Dubbelklik op het installatieprogramma en volg de instructies op het scherm.

Stap 3 Voltooi de aanmeldconfiguratie en selecteer de telefoon die u gebruikt. 
(Volg de instructies die uw beheerder heeft gegeven om deze taken te 
voltooien en raadpleeg de online Help van Click to Call.)

2  Bellen vanuit Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
en Microsoft Excel, PowerPoint en Word

Stap 1 Selecteer (markeer) het telefoonnummer in de toepassing.

Stap 2 Klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven.

Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

 – Klik op Bellen om het telefoonnummer te bellen.

 – Klik op Bellen met bewerken om het telefoonnummer te bewerken en 

4  Een nummer bellen dat
U kunt elk nummer bellen dat u invoert of k

Stap 1 (Optioneel) Kopieer een nummer na

Stap 2 Dubbelklik op  in de Windows-ta

Stap 3 Voer een van de volgende acties uit i

 – Bewerk, indien nodig, het nummer d

 – Typ het nummer.

Stap 4 Klik op OK.

5  Gespreksgeschiedenis
Click to Call slaat nummers op die u eerder 
eenvoudig nogmaals kunt bellen.

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op 

Stap 2 Selecteer Bellen > [Telefoonnummer

6  Wisselen tussen telefo

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op 


