
@COM Personal Call Manager & @COM PresenceBoard

Snel kunnen beschikken over de juiste contactinformatie en deze eenvoudig kunnen toepas-

sen, is in de communicatie van essentieel belang. Het zorgt ervoor dat efficiënter kan worden 

gewerkt en het bevordert het klantgericht werken. Om dit te bereiken, biedt @COM Business 

Manager diverse ondersteunende oplossingen. Eén daarvan is @COM Personal Call Manager, 

een communicatietool die op gebruikersniveau kan worden beheerd en toegepast. Een andere 

toepassing is @COM PresenceBoard, waarmee u bijvoorbeeld uw intranetpagina’s kunt verrij-

ken met Presence-informatie uit uw telefoniesysteem. 

@COM Personal Call Manager (PCM)
@COM PCM is een webbased applicatie waarmee u een 
eigen portal wordt geboden om enerzijds zelf gesprekken te 
managen en anderzijds tevens de features van het eigen toe-
stel te beheren. De PCM biedt een compleet overzicht van de 
gesprekshistorie; gekozen nummers, inkomende en gemiste 
gesprekken, inclusief datum en tijdnotatie. 
Een nieuw gesprek opzetten kan ook eenvoudig door deze te-
lefoonnummers aan te klikken (click-to-dial).
Via de PCM kan ook het @COM Centraal Telefooboek worden 
geraadpleegd, waarbij ook click-to-dial functionaliteit voorhan-
den is. Een telefoonnummer kan razendsnel en eenvoudig wor-
den opgezocht door een deel van de naam van een persoon 
of bedrijfsnaam in te toetsen. De PCM biedt tevens de moge-
lijkheid om persoonlijke instellingen aan te passen zoals: niet 
storen/bezet, doorschakelingen en nummeronderdrukking.

Enkele functionaliteiten @COM 
Personal Call Manager op een rij:
•  Vanaf de PC een telefoongesprek starten

•  Click-to-dial functionaliteit voor alle telefoonnummers 

   in de PCM

•  Overzichtelijke historie van gesprekken:

   - Gekozen nummers

   - Ontvangen gesprekken

   - Gemiste oproepen

•  Toegang tot @COM Centraal Telefoonboek 

•  Beheer van doorschakelingen:

   - Direct gesprekken doorschakelen

   - Gesprekken doorschakelen bij bezet

   - Gesprekken doorschakelen bij geen antwoord

   - Gesprekken doorschakelen naar voicemail

•  Instellen van niet storen- status

•  Instellen van nummeronderdrukking-status

•  Meertalige ondersteuning

@COM PresenceBoard
@COM PresenceBoard is een webbased applicatie die een 
optimaal overzicht geeft van de beschikbaarheid van uw col-
lega’s. Dit geeft onder anderen telefonisten, receptionisten en 
een afdelingssecretariaat de ondersteunende informatie om  
efficiënt en klantgericht te kunnen werken. 
Zo krijgen zij in een overzichtelijk scherm snel inzage of  
collega’s wel of niet beschikbaar zijn, in gesprek zijn, in zijn 
gelogd op @COM Business Manager of hun nummer hebben 
doorgeschakeld. 
Het PresenceBoard kan ook worden opgenomen in een in-
tranetomgeving, waardoor alle medewerkers van uw firma via 
één centrale webpagina tevens inzicht in de Presence-status  
kunnen krijgen van hun collega’s en toestelnummers.
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@COM Personal Call Manager & @COM PresenceBoard

Wanneer gebruik wordt gemaakt van @COM Flexworking, is 
tevens te zien of een flexwerker is ingelogd en zo ja, op welk 
toestel. Het is mogelijk om de toestellen bijvoorbeeld per afde-
ling te groeperen, waardoor het zoeken naar personen wordt 
vergemakkelijkt.
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Enkele functionaliteiten van 
@COM PresenceBoard op een rij:
•  Inzicht in de status van nummerextensies of personen

•  Ondersteunt @COM Flexworking

•  Click-to-Email

•  Eenvoudig toevoegen van kolommen

•  Meertalige ondersteuning


