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1 Hosted Voice van Lemontree 
	  

Lemontree staat voor een optimale bereikbaarheid en goede integratie van vaste telefonie, mobiele telefonie 
en ICT-werkplek. Of de medewerker nu op kantoor zit, thuis, bij de klant of onderweg; Lemontree zorgt dat 
bellen en gebeld worden eenvoudig mogelijk is op één nummer. Maar ook zorgen wij dat uw medewerkers 
gebruik kunnen maken van nieuwe communicatiemogelijkheden, zodat zij nog productiever kunnen werken. 
Door conference calling bijvoorbeeld en door slimme toepassingen, waardoor communicatie efficiënter en 
effectiever verloopt. 
 

1.1 Conventies zijn er om gebroken te worden  
We weten natuurlijk niet hoe u erover denkt, maar wat ons betreft, zijn we er nog lang niet. De huidige 
telecommarkt zit namelijk nog steeds vol beperkingen.  

• Het feit dat het datagebruik van uw bedrijf exponentieel snel stijgt, moet uw bedrijfsvoering niet 
belemmeren. Juist niet!  

• U wilt zelf bepalen hoe, waar en wanneer u werkt. Vast of mobiel? Privé of zakelijk. Dat maakt niet 
uit. Alles wat we daarvoor nodig hebben, glasvezel en 4G, kunnen wij u leveren via Tele2. 

• De techniek wordt veelzijdiger en ingewikkelder. Maar ook al groeit het aantal mogelijkheden, wij 
zorgen ervoor dat die techniek nooit een obstakel is voor wat u ermee wit doen: communiceren.  
 

1.2 Controle zonder omwegen  
Maar u wilt meer. U wilt zelf uw uitgaven bewaken en instellingen bepalen. U wilt geen verrassingen. 
Lemontree biedt controle en inzicht, want al onze zakelijke klanten maken kosteloos gebruik van een eigen 
online beheeromgeving waar u onze dienstverlening 24/7 kunt volgen en beheren.  

	  

1.3 Gewoon goed is niet goed genoeg 
Onze mensen maken het verschil. We schakelen snel en leveren een oplossing die is afgestemd op uw 
organisatie. Want, wij gaan met doen waar we goed in zijn: het optimaliseren van uw bereikbaarheid. En dat 
doen we gedreven, snel en met plezier! 
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2 Hosted Voice 
 
Onze verwachtingen ten aanzien van telecommunicatie veranderen in hoog tempo. Vroeger waren 
medewerkers alleen bereikbaar als ze achter hun bureau zaten. Nu hebben de meeste medewerkers een 
mobiele telefoon. Ze zijn nu ook bereikbaar als ze niet achter hun bureau zitten. Thuis, onderweg, op 
vakantie. Maar deze bereikbaarheid is vaak niet gegarandeerd. Wat gebeurt er als een telefoon ’s avonds 
niet wordt opgenomen? Of als één van uw medewerkers ziek is? 
 
Ongetwijfeld is uw bedrijf ook op het internet actief. Uw klanten hoeven niet meer per se in Nederland te 
zitten. Ook uw klanten zijn online. Ze zoeken daar naar informatie over producten en diensten die ze willen 
afnemen. Ze verwachten dat ze direct geholpen worden. Zo niet, dan is uw concurrent snel gevonden. 
 
Gelukkig past u uw bedrijfsvoering hierop aan. U omarmt het nieuwe werken. Uw medewerkers ook. De 
grens tussen werk en privé vervaagt steeds meer. 
 
Deze ontwikkelingen stellen hele andere eisen aan de manier waarop u uw bedrijfstelefonie heeft ingericht. 
Waarom zouden gesprekken via de vaste lijn wel via uw centrale lopen en mobiele gesprekken niet? 
Waarom kan uw telefoniste niet zien wanneer een collega mobiel in gesprek is? Waarom is er nog een 
aparte voicemail box voor een vast nummer en een mobiel nummer? Waarom twee nummers op uw 
visitekaartje? Waarom investeren in een dure upgrade aan uw centrale wanneer uw organisatie uitbreidt? 
 
Met Hosted Voice van Lemontree hoeft u over deze vragen niet meer na te denken. Hosted Voice van 
Lemontree is een telefooncentrale in de Cloud waarbij vaste en mobiele telefonie volledig geïntegreerd zijn. 
Het maakt niet uit waar u of uw medewerkers zich bevinden. Achter een bureau, op de snelweg, thuis, in een 
hotelkamer. Iedereen kan op elk moment vanaf elke locatie gebruik maken van de functies van Hosted 
Voice. En als iemand echt niet bereikbaar is worden gesprekken automatisch naar een collega, call center of 
voicemail doorgezet.  
 
Met Hosted Voice van Lemontree bent u nu en in de toekomst verzekerd van een optimale en efficiënte 
bereikbaarheid. Nu en in de toekomst! 
 
U kunt kiezen uit  ‘Pay as you Go’ en ‘Onbeperkt’ van Tele2. Bij Pay as you Go rekent u alle gesprekken per 
seconde af. Bij Onbeperkt kunnen uw medewerkers voor een vast bedrag per maand onbeperkt bellen, sms-
en en mobiel internetten.  
 
De voordelen op een rij: 

• Optimale bereikbaarheid 
• Geen hoge eenmalige investering voor een telefooncentrale 
• Volledige integratie van vaste en mobiele telefonie 
• Schaalbaar, dus nooit onder- of overcapaciteit 
• U betaalt alleen voor wat u nodig heeft 
• Functies eenvoudig voorgeprogrammeerd in veel voorkomende profielen 
• Uitgebreide functionaliteiten 
• U heeft geen technische beheerders op locatie nodig 
• De oplossing is locatie-onafhankelijke en uw werknemers daardoor overal bereikbaar 
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Lemontreee 
 
- Levering 
- Implementatie 
- Onderhoud 
- Functionaliteit 
- Support 
- Integratie 

3 De Dienst 
 

Hosted Voice biedt vrijwel alle standaard functies van een telefooncentrale zonder dat u hier een fysieke 
centrale op uw bedrijfslocatie voor nodig heeft. Naast bellen en gebeld worden, doorverbinden en 
wachtrijbeheer kan de gebruiker verder beschikken over uitgebreide geïntegreerde functies als voicemail en 
communicatietools, integratie met Outlook en webbrowsers, Call Center functies, keuzemenu’s en een 
omgeving voor telefoniste-omgeving. 

 

Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen vaste en mobiele toestellen. Met elk toestel en vanaf elke 
locatie kunt u gebruik maken van alle voordelen van Hosted Voice. Uw medewerkers kunnen een vast en 
een mobiel nummer hebben. Ook al als u alleen mobiele toestellen gebruikt kunt u toch de beschikking 
krijgen over vaste nummers. 

 

Lemontree begrijpt heel goed dat u maar weinig tijd heeft om over uw telefonie-omgeving na te denken. 
Daarom hebben we het u gemakkelijk gemaakt. Alle functies van Hosted Voice zijn gegroepeerd in duidelijke 
profielen die perfect aansluiten bij taken die uw medewerkers uitvoeren. U hoeft dus geen ingewikkelde 
keuzes te maken over wie welke functionaliteiten moet krijgen. 

  
Lemontree biedt met de Hosted Voice dienst een vaste en mobiele oplossing voor bedrijven en instellingen 
voor toestellen en desktopapplicaties. De gebruikers en de toestellen/desktopapplicaties bevinden zich in de 
lokale infrastructuur (LAN) van de klant en het telefonie platform in de centrale omgeving van Tele2. 
Toegang tot de telefonie omgeving wordt verzorgd door een Tele2 netwerkverbinding en/of een simkaart van 
Tele2. Om een goede werking van de dienst te kunnen waarborgen zijn aansluitspecificaties opgesteld. De 
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aansluitspecificaties hebben betrekking op de lokale infrastructuur, het WAN en het koppelvlak tussen de 
verschillende domeinen. 
 
Uitgebreide specificaties voor uw LAN en WAN verbinding worden meegeleverd in de bijlage 
Aansluitspecificaties bij uw offerte. 
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4 Configuraties 
 
Afhankelijk van uw situatie (alleen vast, alleen mobiel of vast en mobiel) vindt u hieronder een overzicht van 
de onderdelen van Hosted Voice die u kunt bestellen:  
 

4.1 Alleen Vast 
• Welke profielen wilt u gebruiken? Zie hiervoor hoofdstuk 4 - Profielen 
• Hoeveel gelijktijdige gesprekken wilt u vanuit uw locatie(s) kunnen opzetten? Zie hiervoor hoofdstuk 

6 – Connectiviteit  
• Hoe wilt u de gesprekskosten afrekenen? Zie hiervoor hoofdstuk 5 - Verkeerskosten 
• Welke vaste nummers wilt u overnemen van uw oude provider? Zie hiervoor hoofdstuk 8 - 

Overstappen. 
• Wilt u eventueel nieuwe vaste nummers aanvragen? Nieuwe nummers of nummerblokken zijn 

eenvoudig bij het contract te bestellen.  
 

4.2 Alleen Mobiel 
• Welke profielen wilt u gebruiken? Zie hiervoor hoofdstuk 4 - Profielen. 
• Hoe wilt u de gesprekskosten afrekenen? Zie hiervoor hoofdstuk 5 - Verkeerskosten 
• Omdat uw mobiele abonnementen waarschijnlijk niet gelijktijdig aflopen kunt u deze afzonderlijk per 

einde contractdatum overzetten naar Lemontree (Tele2). U bestelt eerst een standaard Zakelijk 
Mobiel Sim Only abonnement bij Lemontree, die u na de contractovername kunt overzetten naar 
Hosted Voice. Zie voor meer informatie hoofdstuk 8 - Overstappen. 

• Welke vaste nummers wilt u overnemen van uw oude provider? Zie hiervoor hoofdstuk 8 - 
Overstappen. 

• Wilt u eventueel nieuwe vaste nummers aanvragen? Nieuwe nummers of nummerblokken zijn 
eenvoudig bij het contract te bestellen.  

 

4.3 Vast en Mobiel 
• Welke profielen wilt u gebruiken? Zie hiervoor hoofdstuk 4 - Profielen. 
• Hoeveel gelijktijdige gesprekken wilt u vanuit uw locatie(s) kunnen opzetten? Zie hiervoor hoofdstuk 

6 - Connectiviteit. 
• Hoe wilt u de gesprekskosten afrekenen? Zie hiervoor hoofdstuk 5 – Verkeerskosten. 
• Welke vaste nummers wilt u overnemen van uw oude provider? Zie hiervoor hoofdstuk 8 – 

Overstappen. 
• Omdat uw mobiele abonnementen waarschijnlijk niet gelijktijdig aflopen kunt u deze afzonderlijk per 

einde contractdatum overzetten naar Lemontree. U bestelt eerst een standaard Zakelijk Mobiel SIM 
Only abonnement, die u na de contractovername kunt overzetten naar Hosted Voice. Zie voor meer 
informatie hoofdstuk 8 – Overstappen. 

• Wilt u eventueel nieuwe vaste nummers aanvragen? 
 
Nadat u de bestelling geplaatst heeft staat u er niet alleen voor. Lemontree kan de installatie en configuratie 
voor u doen. Ga voor meer informatie hierover naar hoofdstuk 7 – Implementatie. 
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5 Profielen 
 
Hosted Voice biedt u een groot aantal functies en instellingen. Omdat de meeste werknemers uitsluitend 
gebruikmaken van functionaliteiten die bij zij voor hun werk nodig hebben, biedt Lemontree kant-en-klare 
profielen voor de meest voorkomende type gebruikers. Al deze profielen zijn inzetbaar voor medewerkers 
die gebruik maken van een mobiel en/of een vast toestel. 
 

5.1 Standaard Profiel 
Dit profiel is bedoeld voor bellen en gebeld worden. Het is bijvoorbeeld geschikt voor kantoorpersoneel en 
winkels. De medewerker heeft een vaste werkplek en is bereikbaar op een doorkiesnummer. Een voicemail 
box maakt onderdeel uit van dit profiel. Deze voicemailberichten zijn telefonisch te beluisteren. Als een 
medewerker een vast en een mobiel nummer heeft, krijgt hij of zij de beschikking over een gecombineerde 
voicemail box. 
De gebruiker wordt op de hoogte gesteld van een nieuwe voicemail door een lampje op zijn vaste toestel 
en/of een sms bericht naar zijn mobiele toestel. 
 

5.2 Aanvullende Profielen 
 
5.2.1 Telefoniste Profiel 
Dit profiel is bedoeld voor de telefoniste die de taak heeft om gesprekken door te verbinden naar de juiste 
medewerker. Het profiel is voorzien van een wachtrij met maximaal 25 wachtenden. 
De functies van dit profiel kunnen bediend worden via de webapplicatie voor telefonistes. Hiermee kan de 
telefoniste het aantal wachtende bellers zien, eenvoudig gesprekken doorverbinden en de aanwezigheids-
status van de medewerkers bekijken. 
 
Telefoniste Webapplicatie 
Met de webapplicatie voor de telefonist(e) of receptionist(e) kunnen inkomende gesprekken worden 
verwerkt. De applicatie heeft een interface die speciaal is ontworpen om het natuurlijke proces van een 
gesprek te volgen van de linkerkant naar de rechterkant van het scherm. De applicatie toont de 
beschikbaarheid van geselecteerde gebruikers. Hiermee kan de telefoniste zien of de gebruiker actief, 
beschikbaar of in gesprek is.  
 
De belangrijkste voordelen van de webapplicatie voor de telefoniste: 
 

• Snelle en professionele respons – Met Contact-Searching wordt de gegevens van de beller snel 
gevonden.  

• Persoonlijke benadering van bellers – Omdat het nummer en de naam van de beller (indien bekend) 
wordt getoond, kunnen gesprekken op een persoonlijke manier worden aangenomen. Ook kunnen 
gesprekken zo sneller worden doorgeschakeld naar de juiste persoon en de bereikbaarheid 
daarmee vergroot. 

 
Ook als uw receptioniste of telefoniste alleen een mobiel toestel heeft kan ze gebruik maken van de 
webapplicatie op zijn of haar pc of laptop. De applicatie kan zelfs op een iPad gebruikt worden zodat uw 
telefoniste of receptioniste mobiel kan werken en dus taken kan vervullen op plekken anders dan de vaste 
werkplek. 
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5.2.2 Secretaresse Profiel 
De gebruiker van het ‘Secretaresse’ profiel is verantwoordelijk voor de eigen bereikbaarheid en die van een 
of meerdere collega’s. Dit profiel is bedoeld voor management assistenten, secretaresses en receptionistes 
bij kleinere vestigingen. Gebruikers kunnen gesprekken doorverbinden, bereikbaarheid van teamleden 
raadplegen en vaste toestellen als intercom gebruiken. Daarnaast beschikt dit profiel over een toolbar voor 
Internet Explorer, Firefox en Outlook om eenvoudig vanaf de pc of laptop gesprekken op te starten en te 
ontvangen. 
 
De medewerker neemt gesprekken aan die binnenkomen op het nummer van de vestiging, afdeling of 
directeur en verbindt deze door naar de juiste medewerker of afdeling. Voor de assistent is het belangrijk 
inzicht te hebben in de status van de medewerkers via het zogenaamde Bezetlampje (‘Busy Lamp Fields’) 
op de telefoon. 
 
Indien een collega niet opneemt, in gesprek is of niet beschikbaar is, loopt het gesprek over naar de 
secretaresse. Het oorspronkelijk gebelde nummer is zichtbaar voor de assistent. De assistent ziet 
vervolgens de bereikbaarheid van de personen die hij of zij ondersteunt. De groepsassistent is bereikbaar op 
een vast en/of mobiel toestel die beiden gelijktijdig overgaan. In geval van afwezigheid kan worden 
doorgeschakeld naar een vervanger. 
 
5.2.3 Manager Profiel 
Gebruikers van het Manager Profiel beschikken over functies om onderweg optimaal bereikbaar te zijn. Zo 
kunnen ze hun inkomende gesprekken naar meerdere toestellen doorverbinden en kunnen ze gesprekken 
afhankelijk van degene die belt, de beschikbaarheid of het tijdstip doorschakelen naar hun secretaresse, 
groepsassistent of een andere collega. 
 
Managers zijn bereikbaar op een geografisch- of bedrijfsnummer. Op deze manier lopen gesprekken altijd 
via het platform waardoor u volledige controle heeft. Inkomende gesprekken gaan gelijktijdig op alle 
toestellen over, inclusief een eventuele vaste telefoon in een thuiskantoor. Indien inkomende gesprekken 
niet worden beantwoord kunnen deze worden doorgezet naar de (groeps)assistent en / of naar voicemail. 
 
De manager kan zijn of haar telefoonnummer beperkt beschikbaar maken voor nummers die in een 
persoonlijke whitelist opgenomen zijn. Deze whitelist beheert de manager zelf. 
 
Het Manager Profiel kan gekoppeld worden aan dat van zijn of haar (persoonlijke) assistent. De 
beschikbaarheid van het Manager-profiel is voor het Telefoniste- en Secretaresse-profiel inzichtelijk. 
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5.2.4 Medewerker Profiel 
Dit profiel is bedoeld voor medewerkers met een vaste werkplek. Naast de basis belfuncties uit het 
standaard profiel beschikt de medewerker over geavanceerde functionaliteiten om de bereikbaarheid te 
verbeteren. 
 
Een medewerker heeft een vaste werkplek en is bereikbaar op een doorkiesnummer. Telefoongesprekken 
worden afgeleverd op het toestel. Op de pc is een toolbar beschikbaar waarmee de kantoormedewerker de 
bereikbaarheid regelt zonder alle toestelfuncties uit zijn hoofd te kennen. Via de toolbar kunnen ook 
eenvoudig telefonische vergaderingen opgezet worden. Voicemails worden beluisterd via het voicemail 
telefoonnummer of worden per e-mail aangeboden. Een lampje op het toestel geeft aan dat er een bericht is. 
 
Via het toestel is zowel de persoonlijke contactlijst als de bedrijfstelefoongids beschikbaar. Indien de 
kantoormedewerker een mobiele telefoon heeft, kunnen inkomende gesprekken tegelijkertijd op het vaste en 
het mobiele nummer worden aangeboden. 
 
De beschikbaarheid van de medewerker is voor de telefoniste en de secretaresse zichtbaar. Als het toestel 
van een collega overgaat die op dat moment niet op zijn of haar plek zit, kan de kantoormedewerker de 
oproep vanaf de eigen werkplek beantwoorden. 
Als aanvulling op het Standaard Profiel kunnen gebruikers met het Medewerker Profiel ook gesprekken 
doorverbinden en telefonische vergaderingen opzetten. 
 
5.2.5 Flex Profiel (als add-on op toestel) 
Met Lemontree Flex kan een bedrijf nog makkelijker werknemers flexibel inplannen. Met deze dienst kunnen 
medewerkers met hun eigen persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op iedere vaste telefoon 
binnen het kantoorgebouw en gebruiken alsof dit hun eigen vaste toestel is. Dit geeft medewerkers die 
continu telefonisch bereikbaar moeten zijn voor klanten of relaties toch de mogelijkheid om gemakkelijk van 
werkplek te wisselen, zonder dat men zich zorgen hoeft te maken dat telefoongesprekken niet opgenomen 
worden. Ook levert het als voordeel op dat er minder vaste toestellen ingekocht hoeven te worden, omdat 
het eenvoudiger wordt voor werknemers om vaste telefoons met elkaar te delen. 
Flex profielen kunnen alleen in combinatie met een Polycom IP 450 of Polycom IP 650 gebruikt worden. 
 
 

5.3 Groepsfuncties 
Alle hierboven genoemde profielen (Standaard, Telefoniste, Secretaresse, Medewerker, Manager) zijn 
gekoppeld aan één gebruiker. Naast deze profielen kunt u ook functies gebruiken waaraan meerdere 
gebruikers gekoppeld kunnen worden. Hieronder een overzicht. 
 
5.3.1 Hunt Group (Belgroep) 
Als u voor een of meerdere Hunt Groups kiest, kunt u hier medewerkers aan koppelen. Deze medewerkers 
zijn daarmee onder één nummer bereikbaar (naast hun eigen nummer). U bepaalt vervolgens wat er moet 
gebeuren als het team-nummer gebeld wordt: 

• Een willekeurig lid van de groep wordt gebeld 
• Degene die het langst geen inkomende oproep heeft gehad wordt gebeld 
• Oproepen worden aan alle medewerkers aangeboden 

Als de medewerkers in een Hunt Group naar buiten bellen kunt u ervoor kiezen dat het groepsnummer wordt 
getoond in plaats van het individuele nummer. 
 
5.3.2 IVR Functie (Keuzemenu) 
IVR staat voor Interactive Voice Response. U bestelt een IVR Functie voor elk keuzemenu. Dus als u 
bijvoorbeeld een menu heeft met de opties ‘1 voor Verkoop, 2 voor Support, 3 voor Overige zaken’ bestelt u 
een IVR Functie. Als u onder de afdeling Verkoop nog keuzes wilt aanbieden (‘1 voor Verzekeringen, 2 voor 
Hypotheken, 3 voor Lenen’) dan bestelt u een extra IVR functie. De nummers waar na de laatste keuze naar 
wordt doorverbonden kunnen individuele nummers van medewerkers zijn of een nummer gekoppeld aan 
een Team Functie. 
Ook kunt u de IVR functie gebruiken om een openingstijden aankondiging te laten horen gekoppeld aan 
bijvoorbeeld u hoofdnummer of het nummer van een team. 
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5.4 Call Center Profielen 
Lemontree Hosted Voice beschikt over een tweetal profielen speciaal voor het gebruik binnen een call 
center: 

• Call Center Agent 
• Call Center Supervisor  

 
Met deze profielen kunt u tegen lage kosten een flexibel call center binnen uw organisatie inrichten. Denk 
hierbij aan Automatic Call Distribution (ACD), Virtual Queue, Meeluisteren, Disposition Codes en 
rapportages. Al deze functies worden eenvoudig bediend door de meegeleverde pc-software voor Agents en 
Supervisors.  
 
Deze functies zijn beschikbaar voor medewerkers met een vaste telefoon en voor medewerkers met een 
mobiele telefoon. Dit stelt u in staat uw call center buitengewoon flexibel in te richten tegen een fractie van 
de kosten die u voor een ‘fysieke’ call center omgeving zou moeten betalen. 
 
Voor meer informatie over deze call center profielen kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 
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6 Gebruikskosten 
 
U kunt kiezen uit twee manieren om voor uw gesprekskosten af te rekenen. Voor een uitgebreid overzicht 
inclusief alle tarieven raadpleeg de tarievenlijst. 
Let er op dat u geen combinatie kunt maken van beide varianten. Al uw huidige en toekomstige 
medewerkers maken gebruik van Pay as you Go óf u kiest voor al uw huidige en toekomstige medewerkers 
voor Onbeperkt. 
U kunt altijd overstappen van Pay as you Go naar Onbeperkt. Omgekeerd kan alleen aan het einde van uw 
contract. 
 
Zie voor een uitgebreid overzicht van alle gebruikskosten ‘Tarieven Hosted Voice Pay as You Go’ en 
‘Tarieven Hosted Voice Onbeperkt’. 
 

6.1 Pay as you Go 
U betaalt voor wat u daadwerkelijk verbruikt. Alle gesprekken worden per seconde afgerekend. Voor de 
mobiele medewerkers kunt u een aparte databundel afnemen. 
Er wordt in de gesprekstarieven geen onderscheid gemaakt tussen bellen vanaf een mobiele of vaste lijn. 
Alleen de bestemming waar naartoe wordt gebeld, bepaalt het tarief. 
 

6.2 Onbeperkt 
Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? En niet na hoeven denken over het belgedrag van uw 
medewerkers? Kies dan voor ‘’Onbeperkt’ (hierin zitten geen internationale gesprekken, dataverbruik in het 
buitenland en het gebruik van servicenummers). Voor een vast bedrag per medewerker per maand krijgt u 
het volgende: 

• Onbeperkt nationaal bellen vanaf een mobiele telefoon 
• Onbeperkt nationaal bellen vanaf een vaste telefoon 
• Onbeperkt nationaal sms 
• Onbeperkt nationaal Mobiel Internet 
• Standaard Profiel voor elke medewerker 
• Een simkaart voor elke medewerker 
• Een nummerblok voor 100 Vaste telefoonnummers 
• Een spraakkanaal per vier medewerkers (minimaal zes spraakkanalen) 

 
 

7 Connectiviteit 
 
Als u gebruik maakt van vaste toestellen is er een IP verbinding nodig tussen uw locatie en het netwerk van 
Tele2 om de telefoongesprekken te verzorgen. Deze verbinding kunt u gelijk met uw Hosted Voice bestellen.  
Bepalend voor het aantal verbindingen (spraakkanalen) die u nodig heeft, is het aantal gelijktijdige 
gesprekken wat u over de vaste verbinding verwacht te gaan voeren. Let erop dat één spraakkanaal niet 
gelijk is aan een profiel of medewerker. Een ´gemiddeld´ bedrijf gebruikt een spraakkanaal per 5 
medewerkers. Als u intensief belt (bijvoorbeeld in het geval van een call center) dan kan het zijn dat u wel 
voor elke medewerker een eigen spraakkanaal nodig heeft. Als u nu een ISDN-10 heeft dan heeft u aan 10 
spraakkanalen genoeg. 
 
Hieronder een overzicht van het aantal spraakkanalen wat mogelijk is bij Hosted Voice Pay as You Go. 
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Gelijktijdige gesprekken Benodigde bandbreedte Netwerk 

6 1/1Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

8 1/1Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

10 2/2Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

15 2/2Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

20 4/4Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

30 4/4Mb SDSL bis, glasvezel / radio 

60 8/8Mb SDSL bis, glasvezel / radio 
 
Als u kiest voor Hosted Voice Onbeperkt krijgt u voor elke vier medewerkers één spraakkanaal met een 
minimum van zes spraakkanalen. Eventuele extra spraakkanalen kunt u bijbestellen. De tarieven hiervoor 
vindt u in ‘Tarieven Hosted Voice Onbeperkt’. 
 
Voor een overzicht van de maandelijkse en eenmalige kosten van de verbindingen zie het tarievenoverzicht. 
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8 Implementatie 
 

8.1 Uw interne LAN (Local Area Network) 
Om goede kwaliteit van de dienst te garanderen is het belangrijk dat uw interne netwerk aan een aantal 
voorwaarden voldoet. 
 
De verschillende soorten verkeer zoals spraak en video stellen allemaal hun specifieke eisen aan het 
netwerk. Voor de ene soort mag geen of een beperkt verlies van datapakketten optreden terwijl voor de 
andere soort juist een minimale vertraging van het netwerk een vereiste is. Het Quality of Service 
mechanisme bepaalt bij drukte op het netwerk de volgorde waarin de IP Pakketten worden verstuurd. 
 
De netwerkinfrastructuur van het LAN dient geschikt te zijn om toepassingen die verschillende eisen stellen 
ten aanzien van bandbreedte, delay en jitter gelijktijdig te ondersteunen. Voor een goede werking van de 
spraak over het LAN is Quality of Service op basis van Differentiated Services aanbevolen. Dit wordt ook wel 
DiffServ genoemd. 
 
Voor een goed inrichting en werking van het LAN en de eisen die daaraan gesteld worden is een 
Aansluitspecificatie document opgezet. Hierin wordt beschreven uit welke domeinen de dienst is opgebouwd 
en de daarbij horende vereisten. 
 

8.2 Aansluiten netwerk 
Hosted Voice wordt alleen geleverd in combinatie met een dataverbinding van Tele2. De benodigde 
bandbreedte van deze verbinding wordt bepaald door het aantal medewerkers en het maximum aantal 
gelijktijdige gesprekken. Lemontree adviseert u over de benodigde bandbreedte voor uw organisatie. Een 
overzicht van de eenmalige en maandelijkse tarieven van deze netwerkverbinding vindt u in het 
tarievenoverzicht. 
 

8.3 Installatie toestellen 
De IP-toestellen op de bureaus van uw medewerkers worden aangesloten op uw bestaande datanetwerk. 
Indien uw bedrijf nog niet beschikt over IP-toestellen kunt u deze als onderdeel van de Hosted Voice dienst 
bestellen. Zie hiervoor hoofdstuk 10 - De toestellen en pc clients. Lemontree kan de installatie en 
configuratie van de toestellen voor u verzorgen.  
Als u ervoor kiest om de installatie van de toestellen door Lemontree te laten uitvoeren zullen wij deze 
aansluiten op de router die bij uw netwerkverbinding hoort.  
 

8.4 Inrichten omgeving 
In onze overzichtelijke beheerportal (zie hoofdstuk 9 – De Beheerportal) kunt u zelf instellen welke 
medewerker welk profiel en welk nummer moet krijgen. Ook kunt u hier afdelingen aanmaken, keuzemenu’s 
inrichten en andere instellingen veranderen. Tijdens het inrichten van uw nieuwe omgeving blijft uw oude 
telefoonsysteem gewoon in gebruik. Als u Hosted Voice heeft besteld kunnen wij uw omgeving voor u 
inrichten. 
 

8.5 Overzetten telefoonnummers 
Pas als u helemaal tevreden bent over uw nieuwe omgeving geeft u de opdracht om de bestaande vaste 
nummers van uw oude provider over te zetten naar Lemontree Hosted Voice.  
 

8.6 Support 
Mocht de dienst niet naar behoren functioneren of heeft u vragen over bepaalde functies of instellingen 
neem dan contact op met onze servicedesk. Op de Hosted Voice dienst zijn de Retail Service Levels 
standaard van toepassing. Deze zijn vastgelegd in de Lemontree Hosted Voice Service Level Agreement.  
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8.7 Wijzigingen 
Natuurlijk is uw bedrijf niet statisch. Regelmatig zult u nieuwe medewerkers aannemen, afscheid nemen van 
medewerkers, intern verhuizen of misschien zelfs wel uw hele kantoor verhuizen. Dit betekent vaak ook dat 
uw telefonie-omgeving verandert. Deze wijzigingen kunt u eenvoudig zelf aanvragen middels de online self 
service portal. Als u wijzigingen wilt aanvragen kunt u ook contact met ons opnemen. 
 
Binnen uw contractstermijn kunt u jaarlijks tot 25% van uw totale aantal profielen kosteloos verminderen 
middels het tussentijds opzeggen van een of meerdere profielen, met inachtneming van een opzegtermijn 
van 3 maanden. Om te bepalen of u binnen de 25% heeft opgezegd wordt het aantal profielen op aanvang 
contractsdatum vastgesteld, wat de eerste nulmeting is. Na verloop van ieder daarop volgend contractjaar 
wordt op basis van de volgende nulmeting vastgesteld hoeveel % u heeft opgezegd. Indien u meer dan 25% 
heeft opgezegd, betaalt u een pro rato afkoopsom. 
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9 Overstappen 
 
Overstappen van telefonieaanbieder is voor u mogelijk een grote verandering. We doen er daarom alles aan 
om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hieronder enkele belangrijke punten. 
 

Overstappen met vaste nummers 
• Bij uw bestelling van Hosted Voice geeft u aan welke vaste nummers en/of nummerblokken u wilt 

overnemen van uw huidige aanbieder. 
• Vaste nummers moeten geporteerd zijn naar Tele2 voordat het huidige contract stilzwijgend met een 

jaar verlengd wordt. Let er hierbij op dat de levertijd van de benodigde verbinding voor de 
spraakkanalen 40 werkdagen is (op basis van DSL). Wij helpen u graag bij het uitzoeken van deze 
details. 

• Wij zullen bij ontvangst van uw bestelling controleren of we uw nummers mogen overnemen bij uw 
huidige provider. 

• Zodra de IP verbinding is geleverd en de toestellen zijn aangesloten kan uw omgeving worden 
ingericht. Dit kunt u eenvoudig zelf doen met onze gebruiksvriendelijke beheerportal. Ook kunt u 
ervoor kiezen om dit door ons te laten doen. 

• Nadat u ervan overtuigd bent dat uw omgeving volledig is ingericht geeft u ons opdracht om uw 
nummers over te nemen van uw huidige provider. Let er ook hier op dat u dit doet voordat uw 
contract met uw huidige provider stilzwijgend met een jaar verlengd wordt. U voorkomt zo dubbele 
kosten. 

• Vanaf het moment dat uw nummers zijn overgenomen, maakt u volledig gebruik van Hosted Voice 
van Lemontree. 

 
 

Overstappen met mobiele nummers 
De mobiele contracten van verschillende medewerkers van een bedrijf hebben vaak niet dezelfde 
einddatum. Daarom hebben wij voor het overstappen met mobiele nummers een andere werkwijze dan bij 
het overstappen met vaste nummers: 

• Voordat u met uw mobiele nummers gebruik kunt maken van Hosted Voice bestelt u eerst een 
Zakelijk Mobiel SIM Only abonnement. 

• Wij controleren of we de nummers van uw huidige provider mogen overnemen. 
• Daarna worden uw nummers overgezet naar Tele2. 
• Vanaf dat moment belt uw medewerker al tegen de aantrekkelijke Tele2 Mobiel tarieven. 
• Zodra een nummer is overgezet verschijnt deze in de beheerportal van Lemontree Hosted Voice in 

uw ‘pool’ van beschikbare nummers. 
• U kunt het mobiele nummer nu koppelen aan een medewerker. 
• Vanaf dat moment maakt het mobiele nummer onderdeel uit van onze dienstverlening. Indien u 

heeft gekozen heeft Onbeperkt wordt u niet meer apart gefactureerd voor gesprekken vanaf dit 
nummer. 
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10 De beheerportal 
 
Elke organisatie die kiest voor Hosted Voice krijgt een Administrator account. Hiermee kunt u op de 
beheerportal inloggen om gebruikersinstellingen aan te passen en nieuwe gebruikers aan te maken. 
 
De beheerportal is voornamelijk bedoeld voor de beheerder. Dit kan uw eigen beheerder zijn, maar wij doen 
dit ook graag voor u. 
Deze beheerder heeft de bevoegdheid om de uitgebreide mogelijkheden op groeps- en bedrijfsniveau in te 
stellen. Ook eindgebruikers kunnen de portal raadplegen, maar hebben dan alleen toegang tot hun 
persoonlijke instellingen. Gebruikers zien alleen de functies die horen bij hun profiel. 
 
Een overzicht van de functies in de portal: 

• Complete configuratie van de gebruiker, waaronder: 
o Naam 
o Telefoonnummers 
o Toestel-type 
o Wachtwoorden 
o Profiel 

 
• Configuratie van groepsfuncties: 

o IVR inclusief meldteksten aanpassen 
o Hunt Groups 
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11 De toestellen en PC clients 
 
11.1 Vaste IP toestellen 
We hebben gekozen voor de kwalitatieve IP toestellen van Polycom. Deze toestellen zijn door Tele2 volledig 
geïntegreerd met de Hosted Voice dienst en uitvoerig getest. Als u de toestellen op uw netwerk aansluit, 
melden deze zich automatisch aan en worden zij automatisch geconfigureerd. U hoeft dus zelf niets in te 
stellen. 
 
De voordelen van de Polycom toestellen op een rij: 

• Betrouwbare IP telefoons  
• Functioneel zeer uitgebreid  
• Toestellen worden automatisch door Lemontree geconfigureerd 
• Volledig geschikt gemaakt voor gebruik met de Hosted Voice-dienst van Lemontree 
• De toestellen van Polycom werken in combinatie met de toolbar in Outlook, Internet Explorer en 

Firefox 
 
Een beschrijving van de toestellen is in bijlage 1 opgenomen. Andere toestellen dan deze kunnen niet 
worden gebruikt. 
 

11.2 Toolbar 
 

 
 
Voor Outlook, Internet Explorer en Firefox biedt Lemontree een Toolbar waarmee gebruikers: 

• Gesprekken beheren voor hun telefoon(s) 
• Instellingen van hun telefoniedienst kunnen beheren 
• Telefoonlijsten kunnen raadplegen 

 
In een compacte en gebruiksvriendelijke interface kunnen gebruikers met de Toolbar makkelijk gesprekken 
opzetten, beantwoorden en doorschakelen. Verder kunnen ze zoeken in de bedrijfstelefoonlijst, een 
gestandaardiseerde LDAP-directory en Outlook adresboek en vervolgens snel instellingen beheren zoals de 
status wijzigen naar: doorschakelen, niet-storen en Anywhere. 
 
De belangrijkste voordelen van de Toolbar applicatie: 

• Volledig gespreksbeheer, inclusief het opzetten, beantwoorden, in de wacht zetten en 
doorschakelen van gesprekken. 

• Click-to-dial gespreksopzet vanuit adresboeken en telefoonlijsten inclusief Outlook vCards. 
• Groeps-, bedrijfs en LDAP-adresboek zoekmogelijkheden. 
• Gesprek opzetten met “highlighted” nummers op webpagina’s. 
• Gespreksmelding met beller-ID vanuit Hosted Voice en Outlook. 
• Eenvoudig veranderen van telefonie-instellingen zoals gelijktijdig overgaan (sim ring), 

doorschakelen, niet-storen, en voicemail. 
• Voicemail bellen met berichtlampje op het toestel (Message-Waiting-Indicator). 
• Gespreksgeschiedenis en gemiste gesprekken bekijken. 
• Wachtwoord beheer. 
• Helpfuncties voor elke taak. Gedetailleerde en korte handleidingen zijn beschikbaar. 

 
 

11.3 Mobiele App 
Bellen en gebeld worden met uw mobiele telefoon werkt gewoon zoals u gewend bent. U hoeft hiervoor 
geen software op uw mobiele telefoon te installeren. Als u echter mobiel uw instellingen (zoals do-not-
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disturb, call forwarding etc.) wilt wijzigen of gesprekken wilt doorverbinden kunt u kosteloos gebruik maken 
van de Tele2 Hosted Voice App voor smartphones (Android en Apple). 
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12 Documentatie 
 
Dit document geeft een beschrijving van de dienst Hosted Voice. Levering van de dienst vindt plaats op 
basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en Lemontree, die bestaat uit de volgende 
documenten: 

• Contract 
• Algemene Voorwaarden van Lemontree  
• Service Level Agreement  
• Deze dienstbeschrijving en de volgende bijlage(n)  

o Aansluitspecificaties Hosted Voice  
o Dienstbeschrijving Call Center 
o Algemene Voorwaarde Mobiel (indien van toepassing) 

 
 
Op de Overeenkomst en de levering van de Dienst zijn de "Algemene Voorwaarden van Lemontree en Tele2 
(Tele2 Nederland B.V.) versie 2014-1" van toepassing. Deze voorwaarden kunt u verkrijgen via uw 
Lemontree Account Manager.  
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13 Bijlage 1: Vaste IP toestellen 
 
Als u gebruik wilt maken van vaste toestellen heeft u de keuze uit vier Polycom-toestellen. De configuratie 
van alle toestellen gaat volledig automatisch. U hoeft de toestellen alleen op uw netwerk aan te sluiten en 
verder niets zelf in te stellen.  
 
De voordelen van Polycom-toestellen op een rij: 

• Robuuste IP-telefoons 
• Functioneel zeer uitgebreid 
• Automatische configuratie 
• Eenvoudig te beheren 
• Integratie met MS Outlook, IE en Firefox 

 
Hieronder een overzicht van de vier Polycom-toestellen: 
 
 

13.1 Polcom IP 331 

 
  

• Eenvoudig toestel voor de kantoormedewerker 
• Display met naam- en nummerweergave 
• Doorschakelen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop 
• Power over Ethernet 
• Inclusief stroomadapter 

 

13.2 Polycom IP 450 

 
  

• Toestel geschikt voor call-center omgevingen, afdelingssecretaresse of veeleisende 
kantoormedewerker 

• Display met naam- en nummerweergave 
• Doorschakelen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop 
• Inclusief stroomadapter 
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13.3 Polycom IP 650 

 
  

• Toestel geschikt voor telefoniste of afdelingssecretaresse van een grote afdeling 
• Display met naam- en nummerweergave 
• Doorschakelen 
• 6 lijnen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop 
• Inclusief stroomadapter 

 
 

13.4 Polycom IP 650 Expansion Module 

 
  

• 14 extra lijnen voor de Polycom IP 650 
 

13.5 Polycom IP 5000 

 
  

• Toestel voor gebruik in een vergaderruimte 
• Inclusief stroomadapter 

 

13.6 Polycom VVX 310 
 

 
• Gebruiksvriendelijk toestel voor de kantoormedewerker 
• Display met naam- en nummerweergave 
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• Doorschakelen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop (Gbit) 
• Power over Ethernet 
• Inclusief stroomadapter 

 
 
 
 

13.7 Polycom VVX 410 

 
 

• Toestel geschikt voor call-center omgevingen, afdelingssecretaresse of veeleisende 
kantoormedewerker 

• Kleurendisplay met naam- en nummerweergave 
• Doorschakelen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop (Gbit) 
• Inclusief stroomadapter 

 

13.8 Polycom VVX 500 

 
• Toestel geschikt voor telefoniste of afdelingssecretaresse van een grote afdeling 
• Kleurendisplay met naam- en nummerweergave 
• Touchscreen 
• Doorschakelen 
• 6 lijnen 
• IP poort om netwerk door te lussen naar PC of Laptop (Gbit) 
• Inclusief stroomadapter 

 
 

13.9 Plantronics Entera Wideband HW111N Headset 

 
• Bedrade headset voor call centers, telefonistes of veeleisende bellers 
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• Inclusief aansluitkabel voor Polycom toestellen 

 
 
 

 


