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1. Unify 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 
• Unify 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 diverse trainingen worden op de klantlocatie gegeven. 
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2. Welke trainingen kunnen er door het Zetacom Training 
Center worden verzorgd? 

 

2.1 Toestel training OpenStage 15/20/40/60 
Korte instructie van ongeveer 1½ uur voor alle medewerkers die gebruik maken van een OpenStage 
toestel. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen (zoals aannemen, 
doorverbinden, in de wacht zetten, conferentiegesprek) waardoor oproepen efficiënt kunnen worden 
afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de klantvriendelijkheid in het 
telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. 
 

2.2 Toestel training  DECT / WiFi 
Korte instructie van 1½ uur voor alle medewerkers die gebruik (gaan) maken van een DECT of WiFi 
toestel. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen (zoals aannemen, 
doorverbinden, in de wacht zetten, conferentiegesprek) waardoor oproepen efficiënt kunnen worden 
afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de klantvriendelijkheid in het 
telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. 
 

2.3 Gebruikers training OpenScape Unified Communications 
(incl. toestel) 
Deze training is bedoeld voor de eindgebruiker die werkt (of gaat werken) met de applicatie Unified 
Communications. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen (zoals 
aannemen, doorverbinden, gebruik van het telefoonboek, profiel aanmaken, statusweergave 
aanpassen etc.) waardoor oproepen efficiënt kunnen worden afgehandeld. De bereikbaarheid wordt 
hierdoor vergroot en de klantvriendelijkheid in het telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. 
 

2.4 Telefoniste training Concierge (incl. toestel) 
Deze training is bedoeld voor iedereen die werkt (of gaat werken) met de Bedienpostapplicatie; 
telefonistes, receptionistes, bewaking, maar ook eventuele vervangers. Na de training beheerst de 
cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen (zoals aannemen, doorverbinden, in de wacht zetten, 
conferentiegesprek, gebruik van het telefoonboek, statusweergave) waardoor oproepen efficiënt 
kunnen worden afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de klantvriendelijkheid in 
het telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. De duur van deze training is 1 dagdeel. 
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2.5 Gebruikers training Contact Center Agent (incl. toestel) 
Deze training is bedoeld voor de Call Center medewerker die werkt (of gaat werken) met de applicatie 
Contact Center Agent. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen 
(zoals aannemen, doorverbinden, gebruik van het telefoonboek, in/uitloggen etc.) waardoor oproepen 
efficiënt kunnen worden afgehandeld. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de 
klantvriendelijkheid in het telefoonverkeer zal hierdoor toenemen.  
 

2.6 Gebruikers training Contact Center Supervisor (incl. toestel) 
Deze training is bedoeld voor de Call Center supervisor die werkt (of gaat werken) met de applicatie 
Contact Center Agent. Na de training beheerst de cursist(e) alle noodzakelijke basishandelingen 
(zoals aannemen, doorverbinden, gebruik van het telefoonboek, in/uitloggen, het instellen van wrapup 
reasons en rapportage op basis van wrapup reasons etc.) waardoor oproepen efficiënt kunnen 
worden gemonitord. De bereikbaarheid wordt hierdoor vergroot en de klantvriendelijkheid in het 
telefoonverkeer zal hierdoor toenemen. De duur van deze training is 1 dagdeel. 
 

2.7 Systeembeheer  OpenScape Voice 
Dit is een systeembeheer training voor iedereen die zich bezig houdt (of gaat houden) met het beheer 
van de OpenScape Voice telefooncentrale. Na het volgen van deze cursus heeft de kandidaat een 
goed inzicht in de complete configuratie van de telefooncentrale en beheerst hij/zij alle noodzakelijke 
vaardigheden om dagelijks beheer te kunnen uitoefenen op de telefooncentrale. 
De duur van deze training is 2 dagen. 
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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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3.1.1 TOESTEL TRAINING 

GIGASET DECT / ASCOM WIFI  

Voor wie? 
 

Mensen die in hun dagelijks werk gebruik (gaan) maken van een 
Gigaset DECT of een Ascom WiFi 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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3.1.2 GEBRUIKERS TRAINING 
UNIFIED COMMUNICATIONS  (INCL. TOESTEL) 

 
Voor wie? 

 
Mensen die in hun dagelijks werk gebruik (gaan) maken van Unified 
Communications 
 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat de applicatie en 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  van de applicatie 
- 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 
- Het configureren en activeren van profielen (status) 
- Gebruik systeemtelefoonboek (intern, extern, persoonlijk) 

Tabbladen 
- Het configureren van ‘Rules’ 
- Het configureren en gebruik maken van Voicemail 
- Uitleg menu in het toestel, instellingen en knoppen 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2 uur 
 
€ 425,-  (Dit is inclusief reiskosten) of 3,5 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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3.1.3 Toestel  training  
Openstage 15/20/40/60/80 (IP/TDM) 

 
Voor wie 

 
Deze training is bedoeld voor iedereen die gebruik gaat maken van 
een OpenStage toestel 
 

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 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 
- Wisselgesprek  
- Omleiden van het toestel 
- Terugbellen bij bezet 
- Conferentiegesprek  
- Overnemen van een gesprek van een ander / call pick up 
- Uitleg functionaliteiten van de toetsen op het toestel 
- 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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3.1.4 TELEFONISTE TRAINING 
OPENSCAPE CONCIERGE  (INCL. TOESTEL)   

 
Voor wie? 

 
Medewerkers (telefoniste, receptioniste, medewerkers van de 
beveiliging etc.) die tijdens hun werk gebruik (gaan) maken van de 
bedienpost applicatie OpenScape Concierge 
 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat de applicatie en 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: 

- Inloggen 
- Display, indeling en teksten van de applicatie 
- Gesprekken aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht 

halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Meerdere lijnen aannemen 
- Wisselgesprek 
- Terugbellen bij bezet 
- Functieknoppen 
- Statusknoppen 
- Gebruik van het telefoonboek (intern, extern, persoonlijk) 
- Oproep geschiedenis 
- Mededelingen (notities) 
- Kieslijst (Bezetlampenveld) configureren en gebruiken 
- Uitleg menu in het toestel, instellingen en knoppen 
- 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 groep.  Bij meer deelnemers  s.v.p. 
contact opnemen met het Zetacom Training Center voor een passend 
voorstel 
 
Bij u op locatie 
 

Benodigdheden 
 

Er dienen liefst voor iedere cursist(e) een werkende PC (+ applicatie) 
incl. een werkend toestel aanwezig te zijn in de trainingsruimte, plus 
een werkende PC + toestel voor de trainer 
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3.1.5 GEBRUIKERS TRAINING 
OPENSCAPE CONTACT CENTER AGENT  (INCL. 

TOESTEL) 
   

Voor wie? 
 

Call Center mederwerkers die gebruik (gaan) maken van de 
applicatie Contact Center Agent Desktop 
 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat de applicatie en 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 van de applicatie 
- Bellen intern & extern 
- Aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Wisselgesprek 
- Het aanwezig/afwezig melden op een wachtrij 
- Uitleg en het configureren van wachtrij-informatie 
- Gebruik systeemtelefoonboek (intern, extern, persoonlijk) 
- Bezetlampenveld configureren en gebruiken 
- Uitleg menu in het toestel, instellingen en knoppen 
- Veel oefeningen met de geleerde handelingen 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2 uur 
 
€ 425,- (Dit is inclusief reiskosten) of 3,5 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 dienen tenminste voor elke 2 cursisten een werkende PC (+ 
applicatie) incl. een werkend toestel aanwezig te zijn in de 
trainingsruimte, plus een werkende PC + toestel voor de trainer  
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3.1.6 GEBRUIKERS TRAINING 
OPENSCAPE CONTACT CENTER SUPERVISOR (INCL. 

TOESTEL)  
  

Voor wie? 
 

Call Center mederwerkers en/of Supervisors die tijdens hun werk 
gebruik (gaan) maken van de Call Center applicatie MyAgent 
 
 

Het doel van deze training 
 

 

Na afloop van deze training is men in staat de applicatie en 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 van de applicatie 
- Bellen intern & extern 
- Aannemen, in de wacht zetten / uit de wacht halen 
- Doorverbinden met of zonder aankondiging en terugnemen 

van het gesprek 
- Wisselgesprek 
- Het aanwezig/afwezig melden op een wachtrij 
- Uitleg en het configureren van wachtrij-informatie 
- Uitleg telefoonboek (intern, extern, persoonlijk) 
- Bezetlampenveld configureren en gebruiken 
- Instellen van wrapup reasons (acount codes) 
- Rapportage op basis van wrapup reasons 
- Uitleg menu in het toestel, instellingen en knoppen 
- 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 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 dienen tenminste voor elke 2 cursisten een werkende PC (+ 
applicatie) incl. een werkend toestel aanwezig te zijn in de 
trainingsruimte, plus een werkende PC + toestel voor de trainer  
 



Unify trainingen & opleidingen 

 
 
 

   Versie 2018 
Zetacom Training Center 

 Pagina 12 van 13

  Kennis is onze voorsprong, service onze kracht.  

 

  

  
 

3.1.7 SYSTEEMBEHEER TRAINING 
OPENSCAPE VOICE (OSV)  

Voor wie 
 

Deze training is bedoeld voor iedereen die zich bezig gaat houden 
met het beheer van de OpenScape Voice telefooncentrale 
 

Het doel van deze training 
 

 

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

Trainingsonderwerpen 
 
 

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

- Common Management Portal 
- Feature Profiles 
- Nummer en naamweergave 
- Verkeersklasse 
- Omleiding 
- Nieuwe deelnemers 
- Groepen 
- Oproepovername 
- OpenScape Deployment Service 
- Navigeren 
- Mutaties verzenden 
- Device Profile 
- Toetsen configuren 
- Feature Toggle 
- Feature Access Codes (FAC) 

 
Duur van de training 

 
Investering 

 

2 dagen 
 
€ 2195,- (Dit is inclusief reiskosten) of 18 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 1 PC (software) incl. drie werkende toestellen 
voor iedere kandidaat in de trainingsruimte aanwezig zijn 
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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 
 

  


