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1. Mitel trainingen en opleidingen 
Een succesvolle implementatie van uw nieuwe communicatieplatform, valt of staat met het draagvlak 
binnen uw organisatie. Mensen werken met meer plezier wanneer zij optimaal gebruik kunnen maken 
van alle nieuw geboden faciliteiten en functionaliteiten.  
Het Zetacom Training Center (ZTC) te 's-Hertogenbosch is volledig ingericht om in deze behoefte te 
voorzien. 
 
Vanuit het ZTC organiseert Zetacom onder andere trainingen op het gebied van: 
 

• Toestelgebruik 
• PC bedienposten en telefonische ondersteuning 
• Contact Centers 
• Unified Communications 
• Mitel Systeembeheer. 

Deze trainingen zijn zowel individueel afgestemd op uw specifieke situatie beschikbaar, als ook in een 
klassikale vorm. Tevens kunnen we voorzien in een maatwerk oplossing die het meest aansluit op uw 
situatie en wensen. De trainingen worden in het Zetacom Training Center gegeven (Mitel 
Systeembeheer). In overleg kan de Mitel Bedienpost- en toestel trainingen ook op locatie worden 
gegeven. 
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2. Welke trainingen kunnen er door het ZTC 
worden verzorgd? 

 

2.1 Training Mitel Toestel  (Mitel  5300 series) 
Korte instructie van 1½ uur bedoeld voor alle medewerkers die gebruik maken van een toestel uit de 
5300 serie. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen (zoals 
aannemen, doorverbinden, in de wacht zetten) waardoor oproepen efficiënt kunnen worden 
afgehandeld.  
 

2.2 Training Mitel Toestel  IP Dect 
Korte instructie van 1½ uur voor alle medewerkers die gebruik (gaan) maken van een Mitel IP DECT / 
WIFI toestel. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen waardoor 
oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de 
klantvriendelijkheid in het telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. 
 

2.3 Training Mitel VoWLAN (i62/i75) 
Korte instructie van ongeveer 1½ uur voor alle medewerkers die gebruik maken van een Ascom i75 of 
i62 WIFI toestel. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen waardoor 
oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de 
klantvriendelijkheid in het telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. 
 

2.4 Telefoniste training: Mitel MiVoice Business Console 
Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt met de Mitel bedienpost: telefonistes, receptionistes, 
bewaking, maar ook eventuele vervangers. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke 
basishandelingen en telefonistefaciliteiten, waardoor oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld. 
Voor zowel de toestel training als voor de bedienpost training geldt dat de bereikbaarheid wordt 
vergroot en de klantvriendelijkheid in het telefoonverkeer zal toenemen. De duur van deze training is 1 
dagdeel. 
 

2.5 Training Mitel MiContact Center Agent 
Deze training is bedoeld voor contact center Medewerkers en Supervisors werkzaam in een contact 
center omgeving. Na deze 3,5 uur durende training kan de cursist(e) het toestel efficiënt bedienen. De 
cursist(e) beheerst de basishandelingen en faciliteiten van de ACD-omgeving. Behalve het verbeteren 
van de klantvriendelijkheid, wordt hierdoor ook de telefonische bereikbaarheid vergroot. 
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2.6 Training Mitel MiContact Center Manager (Basic & 
Advanced) 
Deze trainingen duren respectievelijk 1 en 2 dagdelen en zijn met name geschikt voor Supervisors en 
Contact Center Managers. Tevens zijn deze trainingen geschikt voor medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse beheer van de contact center omgeving en inzicht willen 
verkrijgen in de rapportage mogelijkheden die CCM uw organisatie biedt. 
 

2.7 Training Mitel gebruikerstraining MiCollab Client 
Een training voor iedereen die met de MiCollab Client gaat werken. De cursist(e) beheerst na de 
training alle basishandelingen en de telefonie-faciliteiten op zowel applicatie als op toestel niveau 
(PC+ telefoon, Smartphone, Tablet) waardoor de individuele bereikbaarheid sterk verbetert. De duur 
van deze training is 2 uur. 
 

2.8 Training Mitel gebruikerstraining MiCollab Console 
Deze training is bedoeld voor iedereen die met MiCollab Client Console gaat werken: telefonistes, 
receptionistes, hoofdtoestel, bewaking, maar ook eventuele vervangers. Na de training beheerst de 
cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen en telefonistefaciliteiten, waardoor oproepen efficiënt 
kunnen worden afgehandeld. De duur van deze training is 1 dagdeel (3,5 uur). 
 

2.9 Training Mitel gebruikerstraining UC360 Collaboration Point 
Korte instructie van 1½ uur voor medewerkers die gebruik (gaan) maken van een Mitel UC360 
Conference toestel. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen 
waardoor conferentiegesprekken efficiënt kunnen worden opgezet en afgehandeld. 
 

2.10 Training Mitel Systeembeheer (Basic) 
Dit is een beheertraining voor iedereen die zich bezig houdt (of gaat houden) met het beheer van de 
Mitel telefooncentrale. Na het volgen van deze 2 daagse cursus beheerst de cursist(e) alle 
noodzakelijk vaardigheden om dagelijks beheer te kunnen uitoefenen op de telefooncentrale. Deze 
training wordt verzorgd door het Zetacom Training Center, locatie ’s-Hertogenbosch. 
 

2.11 Training Mitel Systeembeheer Contact Center IVR 
(Interactive Voice Response) 
Dit is een beheertraining voor iedereen die zich bezig houdt (of gaat houden) met het beheer van Call 
Flows binnen de ACD omgeving van de Mitel telefooncentrale. Na het volgen van deze 1 daagse 
cursus beheerst de cursist(e) alle noodzakelijk vaardigheden om dagelijks beheer te kunnen 
uitoefenen op de Call Flows. Voor deze training is het echter noodzakelijk dat u eerst de Mitel 
Systeembeheer training volgt of voldoet aan het kennis niveau van een Mitel systeembeheerder. Deze 
training wordt verzorgd door het Zetacom Training Center, locatie ’s-Hertogenbosch. 
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2.12 Training Mitel Systeembeheer Nupoint Unified Messaging 
Dit is een beheertraining voor iedereen die zich bezig houdt (of gaat houden) met het beheer van 
Voicemail boxen, Call Flows, keuzemenu’s en tijdplannen binnen de Mitel omgeving. Na het volgen 
van deze 1 daagse cursus beheerst de cursist(e) alle noodzakelijk vaardigheden om dagelijks beheer 
te kunnen uitoefenen op de Nupoint omgeving. Voor deze training is het echter noodzakelijk dat u 
eerst de Mitel Systeembeheer training volgt of voldoet aan het kennis niveau van een Mitel 
systeembeheerder. Deze training wordt verzorgd door het Zetacom Training Center,  
locatie ’s-Hertogenbosch. 

2.13 Training Mitel Systeembeheer VoWLAN (i62/i75)  
Dit is een beheertraining voor iedereen die zich bezig houdt (of gaat houden) met het beheer van een 
VoWLAN omgeving gekoppeld aan een Mitel telefooncentrale. Na het volgen van deze 1 daagse 
cursus beheerst de cursist(e) alle noodzakelijk vaardigheden om dagelijks beheer te kunnen 
uitoefenen op de VoWLAN omgeving.  Voor deze training is beheerkennis van de Mitel 
telefooncentrale noodzakelijk. Deze training wordt verzorgd door het Zetacom Training Center, locatie 
’s-Hertogenbosch. 
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3. Communicatie module 
De invoering van een nieuw communicatiesysteem heeft ingrijpende gevolgen voor zowel uw 
klanten en relaties als uw medewerkers. Regelmatig gaat de invoering van een nieuw 
communicatiesysteem gepaard met nieuwe telefoonnummers, maar ook met andere werkwijzen en 
een ander bereikbaarheidsconcept. De mening over een nieuw communicatiesysteem en de 
bijbehorende werkwijze wordt gevormd in de eerste week van het gebruik. Het is dus raadzaam om 
iedereen vooraf en op maat te informeren, zodat de omschakeling vlekkeloos kan verlopen. 
Zetacom heeft voor dit doeleinde de communicatiemodule ontwikkelt. 
 
 
De communicatiemodule bestaat uit:  
 

• Informatieve posters: 5 posters voorzien van uw logo en eigen tekst 
• 1 dag “Roadshow” waarbij twee ervaren trainers/consultants een dag aanwezig zijn voor 

presentaties, beknopte toesteluitleg, uitleg omtrent het project en het beantwoorden van 
vragen van uw medewerkers 

• 2 uur begeleiding van uw eigen afdeling communicatie. U kunt hierbij denken aan  
het schrijven van teksten voor nieuwsbrieven, advies, bijwonen van een projectgroep 
vergadering (U kunt zelf bepalen hoe u deze uren inzet) 

• 20 muismatten of 30 QRC’s voorzien van een handleiding, bedrukt met uw eigen logo 
• Eenmalige opstartkosten inbegrepen 
• Maatwerk is mogelijk 
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3.1 Toestel  training  
(Mitel 5300 series) 

 
Voor wie 

 
Mensen die tijdens hun dagelijks werk gebruik (gaan) maken van 
vaste Mitel IP toestellen 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat het toestel optimaal te 
gebruiken. Hierdoor zal de bereikbaarheid worden vergroot en 
daardoor de klantvriendelijkheid toenemen 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten 
- Bellen intern & extern 
- Aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Wisselgesprek  
- Omleiden van het toestel 
- Terugbellen bij bezet 
- Conferentiegesprek  
- Overnemen van een gesprek van een ander / call pick up 
- Superkey uitleg  
- Uitleg functionaliteiten van de toetsen op het toestel 
- Programmeren van de toetsen op het toestel 
- Labels maken 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

1,5 uur 
 
€ 375,- (Dit is inclusief reiskosten) of 3 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 
 
 

Waar wordt de training gegeven 

Maximaal 10 deelnemers per groep. Wilt u bij meer deelnemers per 
groep even contact opnemen met het Zetacom Training Center voor 
een passende oplossing? 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dient tenminste voor elke twee cursisten een werkend toestel 
aanwezig te zijn in de trainingsruimte, plus een werkend toestel voor 
de trainer  
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3.2 Toestel training  
(Mitel IP – Dect 5600 Series)  

   
Voor wie? 

 
Mensen die in hun dagelijks werk gebruik (gaan) maken van een Mitel  
IP-Dect-telefoon 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat het toestel zo optimaal 
mogelijk te gebruiken. De bereikbaarheid wordt hiermee vergroot 
waardoor de klantvriendelijkheid zal toenemen 
 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten 
- Bellen intern & extern 
- Aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Omleiden van het toestel 
- Wisselgesprek 
- Terugbellen bij bezet 
- Overnemen van een gesprek van een ander / call pick up 
- Gebruik systeemtelefoonboek (namenlijst)  
- Uitleg menu in het toestel, instellingen 
- Vaste knoppen op het toestel 
- Programmeren van namen, sneltoetsen en ringtonen 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

1,5 uur 
 
€ 375,- (Dit is inclusief reiskosten) of 3 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

Maximaal 10 deelnemers per groep.  Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dient tenminste voor elke cursist(e) een werkend toestel aanwezig 
te zijn in de trainingsruimte, plus een werkend toestel voor de trainer  
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3.3 Toestel training  
Mitel VoWLAN (i62 en i75)  

  
   

Voor wie? 
 

Mensen die in hun dagelijks werk gebruik (gaan) maken van een  
WiFi toestel 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat het toestel zo optimaal 
mogelijk te gebruiken. De bereikbaarheid wordt hiermee vergroot 
waardoor de klantvriendelijkheid zal toenemen 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten 
- Bellen intern & extern 
- Aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Omleiden van het toestel 
- Wisselgesprek 
- Terugbellen bij bezet 
- Overnemen van een gesprek van een ander / call pick up 
- Gebruik systeemtelefoonboek (namenlijst)  
- Uitleg menu in het toestel, instellingen 
- Vaste knoppen op het toestel 
- Programmeren van namen, sneltoetsen en ringtonen 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

1,5 uur 
 
€ 375,- (Dit is inclusief reiskosten) of 3 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

Maximaal 10 deelnemers per groep.  Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dient tenminste voor elke cursist(e) een werkend toestel aanwezig 
te zijn in de trainingsruimte, plus een werkend toestel voor de trainer 
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3.4 Telefoniste Training 
 Mitel MiVoice Business Console 

   
Voor wie 

 
Deze training is bedoeld voor iedereen die met de MiVoice Business 
Console (bedienpost) werkt of gaat werken zoals telefoniste(s) , 
receptioniste(s) en de eventuele vervangers 
 

Het doel van deze training 
 

 

De cursist(e) beheerst alle basisfunctionaliteiten van de bedienpost, 
waardoor oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld.  De  
bereikbaarheid wordt hiermee vergroot waardoor de klant-
vriendelijkheid zal toenemen 
  

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de training behandeld 
worden zoals: 

- Werking en uitleg van de applicatie, opbouw scherm 
- Sneltoetsen op toetsenbord 
- Uitleg module gedeelte 
- Basishandelingen zoals bellen ,aannemen, in de wacht zetten 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Meerdere lijnen aannemen, wisselgesprek,  
- Bezetlampenveld gebruiken en programmeren 
- Dag en Nachtstand 
- Uitleg extra mogelijkheden 
- Korte uitleg van het bijbehorende toestel 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
€ 625,- (Dit is inclusief reiskosten) of 5 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

Maximaal 3 deelnemers per training. Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dienen tenminste drie werkende toestellen in de trainingsruimte 
aanwezig zijn, inclusief de bedienpost 
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3.5 Telefoniste Training 
 Mitel 5540 Bedienpost 

   
Voor wie 

 
Deze training is bedoeld voor iedereen die met de Mitel 5540 
bedienpost werkt. Telefoniste(s) / receptioniste(s) en de eventuele 
vervangers 
 

Het doel van deze training 
 

 

De cursist(e) beheerst alle basisfunctionaliteiten van de bedienpost, 
waardoor oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld.  De  
bereikbaarheid wordt hiermee vergroot waardoor de klant-
vriendelijkheid zal toenemen 
  

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten, opbouw scherm 
- Sneltoetsen op het toestel 
- Uitleg module gedeelte 
- Basishandelingen zoals bellen ,aannemen, in de wacht zetten 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Meerdere lijnen aannemen, wisselgesprek,  
- Dag en Nachtstand 
- Uitleg extra mogelijkheden 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2,5 uur 
 
€ 495,- (Dit is inclusief reiskosten) of 4 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

Maximaal 3 deelnemers per training. Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dienen tenminste drie werkende toestellen in de trainingsruimte 
aanwezig zijn, inclusief de telefonistebedienpost (evt Dect toestellen)   
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3.6 Training 
  Mitel Contact Center Agent  

   
Voor wie 

 
Mederwerkers (Agenten) van het contact center 

Het doel van deze training 
 

 

− Inzicht geven in de contact center oplossing 
− Het goed kunnen bedienen van de contact center client software  

 
De inhoud van de training 

 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
− Introductie/uitleg van de contact center oplossing 
− Demo van de contact center functionaliteiten op het toestel 

(inloggen, wachtrij info, maak bezet, e.d.) 
− Uitleg van de contact center client software i.c.m. het toestel 
− Oefenen met het toestel en de client software 
− Uitleg van de in gebruik zijnde rapportages 

 
Benodigde kennis - 

  
De duur van de training 

 
Investering 

 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
€ 625,- (Dit is inclusief reiskosten) of 5 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 10 
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
  

Benodigdheden 
 

Er dient voor iedere cursist(e) een werkend toestel + een PC met 
client software aanwezig te zijn in de trainingsruimte incl. een 
werkend toestel + pc met client software voor de trainer 
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3.7 Training  
 Mitel MiContact Center Manager  

(Basic) 
   

Voor wie 
 

Supervisors / managers van het contact center 

Het doel van deze training 
 

 

− Inzicht geven in de contact center oplossing 
− Het goed kunnen bedienen van de contact center client software 

vanuit de rol van de supervisor 
− Kunnen lezen van de gebruikte rapportages 
− Kunnen toepassen van de gegevens verkregen uit de 

rapportages binnen de eigen organisatie 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
− Introductie/uitleg van de contact center oplossing 
− Demo van de contact center functionaliteiten op het toestel 

(inloggen, wachtrij info, maak bezet, e.d.) 
− Uitleg van de contact center client software i.c.m. het toestel 
− Oefenen met het toestel en de client software 
− Uitleg van de in gebruik zijnde rapportages 
− Uitleg hoe de rapportages te gebruiken binnen de eigen 

organisatie 
 

Benodigde kennis De kandidaat dient kennis en inzicht te hebben van een Contact 
Center omgeving. 

  
De duur van de training 

 
 

Investering 
 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
 
€ 625,- (Dit is inclusief reiskosten) of 5 C Strippen  
 

 
Aantal deelnemers 

 

 
Maximaal 6 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

 
Zetacom Training Center, ’s-Hetogenbosch  
(in overleg kan de training op locatie worden gegeven) 
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3.8 Training 
 Mitel MiContact Center Manager 

(Advanced) 
   

Voor wie 
 

Supervisors / managers van het contact center 

Het doel van deze training 
 

 

− Inzicht geven in de contact center oplossing 
− Het goed kunnen bedienen van de contact center client software 

vanuit de rol van de supervisor 
− Kunnen lezen van de gebruikte rapportages 
− Kunnen toepassen van de gegevens verkregen uit de 

rapportages binnen de eigen organisatie 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
− Introductie/uitleg van de contact center oplossing 
− Demo van de contact center functionaliteiten op het toestel 

(inloggen, wachtrij info, maak bezet, e.d.) 
− Uitleg van de contact center client software i.c.m. het toestel 
− Oefenen met het toestel en de client software 
− Uitleg van de in gebruik zijnde rapportages 
− Uitleg hoe de rapportages te gebruiken binnen de eigen 

organisatie 
− Uitleg van de mogelijkheden van de overige rapportages 
− Maken van adhoc rapportages 
− Instellen van automatisch terugkerende rapportages in de mail 
− Installeren en instellen van de Client Contact Center 
− Beheren van ACD agenten 
− Yoursite Explorer 

 
Benodigde kennis De kandidaat dient de training ‘Mitel Contact Center Manager (Basic)’ 

te hebben gevolgd 
  

De duur van de training 
 

Investering 
 

2 dagdelen (7 uur) 
 
€ 1125,- (Dit is inclusief reiskosten) of 9 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 6 deelnemers per training. Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel  
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
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3.9 training  
Mitel gebruikerstraining  

MiCollab Client 

  
Voor wie? 

 
Deze training is voor iedereen die met de MiCollab Client werkt of 
gaat werken 
 

Het doel van deze training 
 

 

De cursist(e) beheerst de basishandelingen en de telefoniste-
faciliteiten, waardoor oproepen efficiënt worden afgehandeld. De 
bereikbaarheid wordt hiermee vergroot waardoor de 
klantvriendelijkheid zal toenemen 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de Training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten, opbouw scherm 
- Sneltoetsen op toetsenbord 
- Basishandelingen zoals bellen ,aannemen, in de wacht zetten 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Telefoonboek gebruiken en programmeren 
- Uitleg extra mogelijkheden 
- Korte uitleg van het bijbehorende toestel 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2 uur 
 
€ 425,- (exclusief reisuren, exclusief B.T.W.) of 3,5 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

 

Maximaal 10 deelnemers per training.  Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel  
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dient tenminste per twee cursisten een pc aanwezig te zijn waarop 
de UCA client werkend beschikbaar is met een bijbehorend werkend 
toestel   
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3.10 training  
Mitel gebruikerstraining  

MiCollab Console 
  

Voor wie? 
 

Deze training is voor iedereen die met de MiCollab Client Console 
werkt of gaat werken 
 

Het doel van deze training 
 

 

De cursist(e) beheerst de basishandelingen en de telefoniste-
faciliteiten, waardoor oproepen efficiënt worden afgehandeld. De 
bereikbaarheid wordt hiermee vergroot waardoor de 
klantvriendelijkheid zal toenemen 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de Training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling en teksten, opbouw scherm 
- Sneltoetsen op toetsenbord 
- Basishandelingen zoals bellen ,aannemen, in de wacht zetten 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Telefoonboek gebruiken en programmeren 
- Uitleg extra mogelijkheden 
- Korte uitleg van het bijbehorende toestel 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2,5 uur 
 
€ 495,- (exclusief reisuren, exclusief B.T.W.) of 4 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

 

Maximaal 3 deelnemers per training 
 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dient tenminste per twee cursisten een pc aanwezig te zijn waarop 
de UCA client werkend beschikbaar is met een bijbehorend werkend 
toestel   
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3.11 training  
Mitel  UC360 Collaboration Point  

  
Voor wie? 

 
Deze training is voor iedereen die met de Mitel UC360 Collaboration 
Point werkt of gaat werken 
 

Het doel van deze training 
 

 

De cursist(e) beheerst de basishandelingen en de telefoon-faciliteiten, 
waardoor conferentiegesprekken efficiënt kunnen worden opgezet en 
afgehandeld.  
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen en/of begrippen die tijdens de Training behandeld 
worden zoals: 

- Display, indeling, opbouw scherm 
- Sneltoetsen op toetsenbord 
- Basishandelingen zoals conferentie opzetten en meedoen 

aan een conferentie 
- Presentatie geven 
- Weergeven en benaderen van documentatie 
- Uitleg extra mogelijkheden 
- toestel 
- Oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

1,5 uur 
 
€ 375,- (exclusief reisuren, exclusief B.T.W.) of 3 C strippen 
 

Aantal deelnemers 
 

 
Waar wordt de training gegeven 

 

Maximaal 6 deelnemers per training 
 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dienen tenminste 2 werkende UC360 toestellen met webcam 
aanwezig te zijn 
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3.12 Beheer training 
Mitel Systeembeheer    

Voor wie Voor iedereen die zich bezig gaat houden met het beheer van de Mitel 
telefooncentrale 

Het doel van deze training De cursist(e) bezit na afloop van de training voldoende kennis om de 
telefooncentrale volledig zelfstandig te beheren en de meest voorkomende 
vragen te beantwoorden 
 

Trainingsonderwerpen 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden zijn onder andere: 
 
Mitel Systeembeheer dag 1     
- Architectuur  
- Controllers, toestellen  en de mogelijkheden 
- Nummerplan 
- Doorkiesnummers 
- Inloggen 
- Gebruik van de menu’s 
- Gebruikers aanmaken 
- Namen  
- Class of service 
- Class of Restriction 
- Huntgroepen, Call Pickup groepen 
- Feature Access Codes 
-  “Verhuizen” 
-  
Mitel Systeembeheer dag 2 
- Gebruikers verdieping 
- Class of service wijzigen 
- Class of Restriction wijzigen 
- Hotdesking 
- ARS en Routeringen 
- ACD – omgeving 
- Embedded Voicemail 

 

De theoretische gedeelten worden klassikaal behandeld. De nadruk ligt echter op 
de praktijksituaties waarbij cursisten in groepjes van twee de beschikking hebben 
over een eigen telefooncentrale met toestellen om daarmee het geleerde in de 
praktijk te brengen. 
 

Duur van de training 
 
 

2 dagen 
Deze training kan, indien gewenst, worden uitgebreid met 1 dag nazorg bij u op locatie.   
De kosten voor 1 dag nazorg bij u op locatie bedragen € 1125,- of 9 C strippen.  
(Dit is incl. reiskosten) 
 
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 4 deelnemers per training 
 
 

Investering 
 

 
 

Waar wordt de training gegeven 

€ 1250,00 of 10 C Strippen per persoon 
(Dit bedrag is inclusief documentatie en lunch).  
 
 
Zetacom Training Center, ’s-Hertogenbosch 
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3.13 Beheer training  
Mitel Contact Center IVR   

 
 

Voor wie? 
 

 
 
Beheerders van de telefooncentrale en het contact center 

Het doel van deze training 
 

 

− Inzicht geven in de mogelijkheden van de IVR software 
− Het kunnen maken van een nieuwe call flow 
− Het kunnen aanpassen van bestaande call flows 
− Het kunnen aanpassen van systeem instelling, waaronder 

berichten 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
− Introductie/uitleg van de IVR software 
− YourSite Explorer 
− Licentie beleid binnen IVR/CCM 
− Synchronisatie IVR/CCM <-> Mitel MCD 
− Management Call Flow 
− Prompts (berichten) 
− Eenvoudige Call flow 
− Conditions 
− Subroutine 
− Mode of Operation (Emergency / Normal mode) 
− Updates Position in Queue (UPiQ) 

 
Benodigde kennis Mitel Systeembeheer 

 
  

De duur van de training 
 

Investering 
 

1 dag (8 uur) 
 
€ 1125,- of 9 C Strippen  
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 2 
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
  



Mitel trainingen & opleidingen 

 
 
 

   Versie 2018 

Zetacom Training Center 

 Pagina 20 van 23

  Kennis is onze voorsprong, service onze kracht.  

 

 
 
 

 
  

 

3.14 Beheer training 
Mitel Nupoint Unified Messaging  

                    
   

Voor wie? 
 

Beheerders van de telefooncentrale, voicemail boxen en contact 
centers 

Het doel van deze training 
 

 

− Inzicht geven in de mogelijkheden van de Nupoint software 
− Het kunnen maken van een nieuwe call flow 
− Het kunnen aanpassen van bestaande call flows 
− Het kunnen aanmaken/aanpassen van voicemail boxen 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
− Introductie/uitleg van de Nupoint software 
− Inloggen 
− Nupoint Manager 
− Line Group 
− Werken in de Offline Configuration 
− Voicemail boxen 
− Eenvoudige Call flow 
− Meldteksten inspreken 
− Backups 
− Documenteren van de Call Flow 
 

Benodigde kennis Mitel Systeembeheer 
 

  
De duur van de training 

 
Investering 

 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
€ 625,- (Dit is incl. reiskosten) of 5 C Strippen 
 
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 4 
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
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3.15 Beheer training 
Mitel VoWLAN (i62/i75)  

                    
   

Voor wie? 
 

Voor iedereen die zich bezig gaat houden met het beheer van de 
Mitel telefooncentrale en de VoWLAN omgeving 
 

Het doel van deze training 
 
 

− Inzicht geven in de mogelijkheden van de PDM software 
− Het kunnen aanmaken en aanmelden van een nieuw toestel 
− Het kunnen importeren en aanpassen van parameters en 

templates 
− Het kunnen toekennen van een template aan een toestel 
− Het kunnen updaten van de toestel software 
− Het kunnen ‘uitlezen’van een toestel en hiervan een template 

maken 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
 
− Introductie/uitleg van de PDM software 
− Inloggen 
− PDM / Win PDM software 
− Cradle / OTA 
− Toestel database 
− Aanmaken aanmelden van toestellen 
− Telefoonboek 
− Troubleshooting 

 
Benodigde kennis Mitel Systeembeheer 

 
  

De duur van de training 
 

Investering 
 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
€ 625,- (Dit is incl. reiskosten) of 5 C Strippen  
 

Aantal deelnemers 
 

Maximaal 4 
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
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3.16 Beheer MiCollab  

                    
   

Voor wie? 
 

Voor iedereen die zich bezig gaat houden met het beheer van de 
Mitel telefooncentrale en de MiCollab beheeromgeving 
 
 

Het doel van deze training 
 
 

− Inzicht geven in de mogelijkheden van de Micollab omgeving 
− Het kunnen aanmaken van een nieuwe gebruiker 
− Het kunnen toekennen van een licentie en van een rol 
− Deployement email kunnen versturen 
− Het leren toekennen van de diverse mogelijkheden binnen 

MiCollab 
− Het leren toekennen van de juiste client versie aan gebruikers 

 
 
 

De inhoud van de training 
 
 

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden: 
 
− Introductie/uitleg van de MiCollab software 
− Uitleg samenhang met Mitel telefooncentrale 
− Inloggen 
− Aanmaken en configureren van nieuwe gebruikers 
− Wijzigen van gebruikers 
− Role 
− Deploying 
− Nupoint Unified Messaging (Voice 2 Email) 
− MiCollab Client 
 
 

Benodigde kennis Mitel Systeembeheer 
 

  
De duur van de training 

 
 

Investering 
 
 

1 dagdeel (3,5 uur) 
 
 
€ 625,- (Dit is incl. reiskosten) of 5 C Strippen  
 

Aantal deelnemers 
 
 

Maximaal 4 
 

Waar wordt de training gegeven Bij u op locatie 
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4. zetacom communicatiemodule 
 
De invoering van een nieuw communicatiesysteem heeft ingrijpende gevolgen voor zowel uw klanten 
en relaties als uw medewerkers. Regelmatig gaat de invoering van een nieuwcommunicatiesysteem 
gepaard met nieuwe telefoonnummers, maar ook met andere werkwijzen en een ander 
bereikbaarheidsconcept. De mening over een nieuw communicatiesysteem en de bijbehorende 
werkwijze wordt gevormd in de eerste week van het gebruik. Het is dus raadzaam om iedereen vooraf 
en op maat te informeren, zodat de omschakeling vlekkeloos kan verlopen. 
 
Zetacom heeft voor dit doeleinde de communicatiemodule ontwikkelt. De communicatiemodule 
bestaat uit: 
 
· Informatieve posters 
· “Roadshow” 
· Communicatiebegeleiding 
· Muismatten met toestelhandleiding 
· Quick Reference Cards (QRC) 

 
 
De communicatiemodule is verkrijgbaar voor € 1795,- ( of 15 C-strippen) en bestaat uit: 
 
· 1 dag “Roadshow” waarbij twee ervaren trainers/consultants een dag aanwezig zijn voor 
  presentaties, beknopte toesteluitleg, uitleg omtrent het project en het beantwoorden van 
  vragen van uw medewerkers. 
· 2 uur begeleiding van uw eigen afdeling communicatie. U kunt hierbij denken aan het 
  schrijven van teksten voor nieuwsbrieven, advies, bijwonen van projectgroepvergadering.  
  (U kunt zelf bepalen hoe u deze uren inzet). 
· 5 posters voorzien van uw logo en eigen tekst. 
· 20 muismatten of 30 QRC’s voorzien van een handleiding, bedrukt met uw eigen logo. 
· Eenmalige opstartkosten inbegrepen. 
   
 
Uitbreidingen  op de communicatiemodule: 
 
Muismat met handleiding en uw eigen logo, per stuk   €     9,- x 20  =  €  180,00 
QRC met verkorte handleiding en uw eigen logo, per stuk  €     5,-  x    0 = €       0,00 
Poster met eigen tekst en uw eigen logo, per stuk   €     6,-  x    5 = €     30,00 
Roadshow 1 dag, inclusief voorrijden (per trainer/consultant) € 750,-          = €   750,00 
Communicatiebegeleiding, per uur     € 120,- x    2  = €   240,00 

Op basis van een C strippenkaart wordt een staffel gehanteerd     
U kunt de communicatiemodule naar eigen inzicht uitbreiden 
 
 

 
 

  


