LOKETTELEFONIE
1

oneCentral AIR

Met de dienst oneCentral AIR is het mogelijk om een publieke mobiele telefoon als intern
toestelnummer op te nemen binnen het nummerplan van uw school. Het onderliggende 06-nummer
van de mobiele telefoon doet niet meer ter zake.

U belt uw collega gewoon via het interne toestelnummer, bijvoorbeeld 2120. Het is voor u niet
meer van belang te weten of hij/zij met een vaste of mobiele telefoon werkt. Belt de collega u met
zijn mobiele telefoon, dan ziet u gewoon het interne toestelnummer, in dit voorbeeld dus 2120. De
ambulante collega kan zo overal uw gesprek aannemen en doorverbinden, gesprekken kunnen
terugvallen naar collega's en meer.
De publieke mobiele telefoon functioneert hetzelfde als elk ander vast (of intern mobiel)
telefoontoestel in de school. Belt de ambulante collega met zijn mobiele telefoon een ouder of
leverancier buiten de school, dan ziet diegene het algemene telefoonnummer van de school.
Merk op!
✓ Het volstaat om de medewerker uit te rusten met een eenvoudige voordelige mobiele telefoon
omdat er geen complexe en accu verslindende APP's en dergelijke vereist zijn.
✓ Voor alleen bellen is géén databundel vereist, maar het is wel mogelijk een databundel in het
abonnement op te nemen.
✓ De simkaart en mobiele telefoon worden 100% onderdeel van het interne nummerplan van de
school en kunnen niet voor privédoeleinden worden ingezet.
✓ Het telefoonnummer in de nummerherkenning kan het vaste nummer van de school zijn, of het
06-nummer van de SIM-kaart. Ook is een tijdafhankelijke instelling mogelijk, bijvoorbeeld
overdag vast nummer van de school omdat je dan zakelijk belt en ’s avonds het 06-nummer
omdat je dan misschien meer privé belt.
✓ Op het receptietoestel kan men zien of je in gesprek bent.
✓ Je mobiele telefoon kan worden opgenomen in belgroepen e.d. voor de afhandeling van
inkomende oproepen.
✓ Je maakt gebruik van het VoIP voicemailsysteem.
✓ Voor het voeren van gesprekken wordt gebruik gemaakt van het publieke mobiele netwerk. Het
abonnement wordt initieel voor slechts 3 maanden afgesloten en is daarna per maand
opzegbaar. oneCentral AIR is daarom ook uitstekend geschikt voor tijdelijke situaties.
✓ Het uitvallen van het internet op de locatie van de school heeft geen enkele invloed op de
bereikbaarheid van de “oneCentral AIR” mobiele telefoontoestellen, omdat die bellen en
gebeld worden via het mobiele netwerk en de PrivateCloudVoIP server buiten de school.
✓ De gebruiker bepaalt of in de nummerherkenning het vaste nummer van de school, of het 06nummer wordt getoond.
✓ Bij uitval van de PrivateCloudVoIP server blijft de mobiele telefoon bereikbaar. Omgekeerd. Als
het mobiele netwerk uitvalt, zijn de VoIP toestellen nog bereikbaar.
✓ oneCentral AIR maakt gebruik van het mobiele netwerk van T-Mobile.
Het aanvragen, configureren en activeren van één of meer toestellen, wordt vanzelfsprekend
volledig verzorgd door LoketTelefonie.
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