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 Call notes beheerdershandleiding 
 

Inloggen 
 
Om Call notes te beheren dient u eerst in te loggen in het Vtel klantportaal. Middels een veilige login in 
dit klantenportaal is het mogelijk de verschillende modules op te starten, waaronder ook de Call notes. 
 
Open een webbrowser (Wij adviseren gebruik te maken van de browsers Chrome of Firefox) en open 
de link login.vtel.nl  
 
Om in te loggen heeft u nodig: 

   Gebruikersnaam, heeft u 
ontvangen van Vtel 

   Wachtwoord, door u gekozen 
 
Indien u geen gebruikersnaam of 
wachtwoord heeft ontvangen dient u 
contact op te nemen met uw 
systeembeheerder of Vtel telecom op 
support@vtel.nl of 088 4 800 911. 
 
Indien u uw wachtwoord vergeten bent klikt u op [Wachtwoord vergeten] en vult u uw e-mailadres in. U 
ontvangt vervolgens per e-mail een link om uw wachtwoord aan te passen. 
 
Na het inloggen krijgt u een overzicht van diverse modules/diensten die u bij Vtel kan afnemen. De 
modules die u niet kan selecteren zijn niet geactiveerd, neem hiervoor contact op met Vtel telecom. 
Klik op de module Call notes om deze te starten. Uw webbrowser zal de applicatie starten in het 
actieve venster. 
 

 



 

Pagina 2 van 6 

Call notes 
 
Met Call notes kunt u als beheerder gesprekskenmerken aan uw rapportage toevoegen door middel 
van een vooraf gedefinieerde vragenlijst.  
Een kenmerkgroep bestaat uit een of meerdere vragen die gekoppeld worden aan een wachtrij. Voor 
inkomende oproepen kunt u per wachtrij een specifieke kenmerkgroep toewijzen. Voor uitgaande 
oproepen kunt u een algemene kenmerkgroep aanmaken. 
 

 
 
Om de vragenlijst te definiëren klikt u op [Maak nieuwe kenmerkgroep]. Onderstaand scherm opent: 
 

 
 



 

Pagina 3 van 6 

Bij ‘Naam’ vult u een naam in voor de ‘Kenmerkgroep’.  
‘Weergave volgorde’ is op dit moment nog niet actief. 
Bij ‘Beschrijving’ vult u een beschrijving in van de ‘Kenmerkgroep’. Deze is voor uw eigen administratie. 
Duid bij ‘Wachtrijen’ de wachtrij die actief moet zijn voor deze ‘Kenmerkgroep’ aan. Hier kunt u ook 
meerdere wachtrijen selecteren. 
 
Onderaan in het scherm klikt u op [Wijzigingen opslaan] om de ‘Kenmerkgroep’ op te slaan. 
U komt nu weer bij het hoofdscherm van Gesprekskenmerken (Call Notes). 
Onder de knop ‘Maak nieuwe kenmerkgroep’ ziet u de ‘Kenmerkgroep’ die u net heeft aangemaakt 
staan. 
 

 
 
Door op de [+] te drukken voor de naam van de ‘Kenmerkgroep’ kunt u nieuwe vragen maken of 
wijzigen. 
 

 
 
Wilt u de ‘Kenmerkgroep’ wijzigen dan klikt u op het [potloodje]. U komt dan in hetzelfde scherm als bij 
het aanmaken van een ‘Kenmerkgroep’. 
 
Met het [kruisje] kunt u een ‘Kenmerkgroep’ verwijderen mits er geen vragen zijn gedefinieerd. 
 
Druk op [+] onder de ‘Kenmerkgroep’ om een nieuwe vraag te maken. 
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Bij het invulveld ‘Name’ vult u de vraag die uw medewerkers moeten beantwoorden. 
 
Bij het scroll-down balkje ‘Type’ selecteert u de type vraag. U kan kiezen uit verschillende type vragen, 
hieronder ziet u een overzicht van de mogelijkheden. 

 
•   Tekst 

Hier kunt u een willekeurige tekst invullen. Deze tekst wordt opgeslagen als één regel. 
 

•   Tekst in het groot 
Hier kunt u een willekeurige tekst invullen. Deze kan uit meerdere regels bestaan. 
 

•   Ja / nee 
Dit zijn vragen die alleen met ja of nee beantwoord kunnen worden. 
 

•   Nummer 
Hier kunnen alleen nummers ingevuld worden, bijvoorbeeld een telefoonnummer. 
 

•   Datum en tijd 
Hier kunt een datum of tijd mee laten invullen of selecteren. 
 

•   Lijst 
Hier kunt u één van de vooraf gedefinieerde opties definiëren. 
Indien u kiest voor lijst, komt er een extra invulscherm ‘Optie lijst’ bij te staan. Hier definieer je de 
opties. Dit doe je door de opties achter elkaar te typen met een komma te tussen, bijvoorbeeld 
optie 1, optie 2, optie 3. 
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•   Lijst met meerdere opties 
Hier kunt u één van de vooraf gedefinieerde opties definiëren. 
Indien u kiest voor de lijst met meerdere opties, komt er een extra invulscherm ‘Optie lijst’ bij te 
staan. Hier definieer je de opties. Dit doe je door de opties achter elkaar te typen met een komma 
te tussen, bijvoorbeeld optie 1, optie 2, optie 3. 
 

 

Nadat u de vraag gemaakt of gewijzigd hebt, klikt u op opslaan  
 
Indien u het niet op wilt slaan klikt u op het pijltje  

 
Indien u de vraag heeft opgeslagen of u heeft het geannuleerd komt u weer op het hoofdscherm. 
Als u meerdere vragen heeft gemaakt staan de vragen onder elkaar bij de ‘Kenmerkgroep’. 
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Door middel van de pijltjes naast de vragen kunt u de volgorde bepalen van de 
vragen zoals die worden weergegeven in de Operator. 
Met het potloodje kunt u de vragen wijzigen. 
Met het kruisje kunt u de vragen verwijderen. 
 
Door middel van het zoekveld kunt u ‘Kenmerkgroepen’ zoeken. 
Via ‘Uitgebreid zoeken’ kunt u zoeken naar bepaalde kenmerken van de groepen. 
 

 
 
 
 


