
KPN ÉÉN 
Groepsgesprek

Handleiding



KPN ÉÉN Groepsgesprek - Handleiding | 2

Inhoud
2.	 Introductie	 3

3.	 Conferences	beheren	 5

3.1	 Toegang beheerder 5

3.2	 Conference lijst en verwijderen conference 5

3.3	 Conference toevoegen 6

3.4	 Conference wijzigen 7

3.5	 Downloaden of verwijderen van opnames 7

4.	 Conferencing	Moderator	Client	 8

4.1	 User Interface 8

4.2	 Start Conferencing Moderator en neem deel aan de conference 9

4.3	 Voeg een deelnemer toe 10

4.4	 Mute / Unmute deelnemer 10

4.5	 Zet deelnemer in de wacht of haal uit de wacht 10

4.6	 Beëindig deelname 10

4.7	 Zet luister mode aan/uit 11

4.8	 Vergrendel/ontgrendel de conference 11

4.9	 Start, stop, pauzeer, hervat opname 11

4.10	 Conference beëindigen 11

5.	 KPN	ÉÉN	Groepsgesprek	Outlook	Add-in	 12

5.1	 Installeren 12

5.2	 Configureer uw Outlook Add-in 13

5.3	 Instant Conference in Outlook afspraak 14

5.4	 Een nieuwe conference maken 16

5.5	 Een conference verwijderen 17

6.	 Bediening	via	telefoontoetsen	(DTMF	menu)	 18

6.1	 Moderator DTMF menu 18

6.2	 Deelnemer DTMF menu 19



KPN ÉÉN Groepsgesprek - Handleiding | 3< Terug naar inhoud

2.	Introductie
De KPN ÉÉN Groepsgesprek dienst of wel Meet-Me Conference dienst is een 

volledige en eenvoudig te gebruiken HD (hifi) audio conferencing dienst.

Een gebruiker van deze dienst kan via Outlook conferences aanmaken en 

deelnemers uitnodigen middels een vergaderingsverzoek. Deelnemers kunnen 

vervolgens, met een klik op een link in de e-mail, zichzelf laten bellen door het 

systeem om deel te nemen aan een conference.

Voor moderators is er een eenvoudige web applicatie waarmee de conferentie te 

managen is. Er is inzichtelijk wie deelnemen aan de conferentie. Tevens kan de 

conferentie in luister mode worden gezet, kunnen individuele deelnemers worden 

gemute, kan de moderator via de tool deelnemers laten bellen en kan de 

conferentie worden opgenomen als mp3 bestand.

Onderstaande lijst geeft een opsomming van de belangrijkste mogelijkheden van 

de Meet-Me Conference dienst:

• Zowel instant conferences als éénmalige of periodieke geplande conferences 

zijn mogelijk

• Outlook Add-in voor managen van conferences en uitnodigen van deelnemers

• HD (G.722) audio support

• Bediening van functies via telefoontoetsen (DTMF menu) voor moderators en 

deelnemers
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• Conferencing Moderator web applicatie voor management tijdens een 

conference

• Optie voor deelnemers om gebeld te worden

• Conference mogelijkheden

- Speel toon of naam af als een deelnemer de conference binnenkomt/verlaat

- Inzicht in aantal deelnemers

- Luister mode

- Mute/unmute lijnen

- Opnemen van de conferentie op mp3

- Deelnemers laten bellen door het systeem
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3.	Conferences beheren
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u conferences binnen Broadsoft kunt 

toevoegen, wijzigen, verwijderen en hoe u het mp3-bestand van een opgenomen 

conference kunt downloaden.

3.1	 Toegang beheerder
U heeft toegang tot de mogelijkheden om een conference aan te maken als u 

geautoriseerd bent om een conferentie bridge te beheren.

1. Log in op de Broadsoft portal.

2. Vervolgens klikt u op Meet-Me Conferencing in de opties lijst. U komt vervolgens 

in het KPN ÉÉN Groepsgesprek gebruikers menu.

3.2	 Conference lijst en verwijderen conference
1. Kies Conferences op de Meet-Me Conferencing pagina. De Meet-Me Conferences 

pagina komt tevoorschijn en laat al uw conferences zien. De status kolom  laat 

zien of de conference Actief, inactief of voltooid is (active, inactive, completed).

2. Om een conference te verwijderen vinkt u Delete aan en klikt u vervolgens op 

Apply of OK
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3.3	 Conference toevoegen
U kunt kiezen om een éénmalige (one-time), periodieke (recurring) of instant 

(reservationless) conference toe te voegen.

1. Kies Conferences op de Meet-Me Conferencing pagina

2. Klik op Add. U komt op de Meet-Me Conference Add pagina

1. Selecteer een bridge uit de Bridge dropdown lijst

2. Geef de conferentie een beschrijvende naam

3. Vul optioneel een Account Code in

4. Vul het geschatte aantal deelnemers in (Estimated number of participants). Dit 

mag niet hoger zijn dan het maximum aantal deelnemers dat u mag toevoegen 

op de bridge

5. Als u Mute all attendees on entry aanvinkt, zullen de deelnemers worden 

gemute bij binnenkomst op de conferentie

6. Als u de conferentie automatisch wilt beëindigen op het moment dat de 

moderator de conferentie verlaat vinkt u End conference when moderator 

departs

7. Om aan te geven dat de conference niet kan starten zonder de moderator vinkt 

u Moderator required to start conference aan

8. Specificeer hoe u wilt dat deelnemers worden aangekondigd. Kies uit:

a. Speel toon af (Play Tone)

b. Speel ingesproken naam af (Play recorded name)

c. Geen aankondiging (No notification)
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9. Selecteer het type conference

a. Éénmalig (One-time)

b. Periodiek (Recurring)

c. Instant, direct starten (reservationless)

10.  Afhankelijk van het type conference wordt u gevraagd de start datum/tijd in te 

vullen en de eventuele eindtijd en frequentie

11. Klik op OK om de conference aan te maken

3.4	 Conference wijzigen
U kunt een bestaande conference wijzigen.

1. Kies Conferences op de Meet-Me Conferencing pagina

2. Klik op de Edit link achter de conference die u wenst te wijzigen

3. Wijzig de conference en bevestig met Apply of OK

3.5	 Downloaden of verwijderen van opnames
U heeft de mogelijkheid de conference op te nemen als mp3 bestand. Om een 

opname te downloaden doet u het volgende:

1. Kies Recordings op Meet-Me Conferencing pagina. U vindt een lijst met 

opnames.

2. Klik op de download line achter de opname om een mp3 bestand van de 

opname te downloaden

3. Om een opname te verwijderen vinkt u Delete aan bij de betreffende opname 

en klikt u vervolgens op OK of Apply
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4.	Conferencing 
Moderator Client
Moderators kunnen een conference controleren via de moderator client. Er kan één 

conference tegelijkertijd worden gecontroleerd door verschillende moderators.

4.1	 User Interface
De gebruikers interface van de moderator client bevat de volgende elementen:

• Global Message Area – Laat 10 seconden lang informatie, waarschuwingen of 

foutmeldingen zien die van belang zijn voor de moderator

• Dialer – Geeft de mogelijkheid om deelnemers toe te voegen door het system 

hen te laten bellen

• Conference Tab – Bevat informatie over de actieve conference en knoppen om 

de conference te beheren
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• Conference Header Bar – Laat naam en nummer van de conference zien en bevat 

knoppen voor algemene functies

• General Controls – Bevat functies om de conferentie aan te sturen

- Vergrendel/Ontgrendel Conference

- Start/pauzeer/hervat/stop opname

- Beëindig conference

• Moderator and Participant Lists – Laat alle moderators en deelnemers van de 

conference zien met hun telefoonnummer en status

- Neemt deel

- Luistert

- In de wacht

• Action Buttons – Voert acties uit op specifieke moderator of deelnemer. De 

knoppen zijn:

- Mute / Unmute

- In de wacht / uit de wacht

- Verbreek

- Luisteren aan/uit – deze functie is alleen beschikbaar bij de moderators en 

geeft hen de mogelijkheid alle deelnemers tegelijkertijd in luister mode te 

zetten.

4.2	 Start Conferencing Moderator en neem deel aan de conference
1. Log in op de Broadsoft portal.

2. Vervolgens klikt u op Meet-Me Conferencing in de opties lijst. U komt 

vervolgens in het Meet-Me Conferencing gebruikersmenu.

3. Kies Conferences op de Meet-Me Conferencing pagina.

4. Klik op de conference die u wilt starten.

5. Klik op de Launch Moderator Client knop; de client start.

6. Klik op de Call Me Now Link en toets het telefoonnummer in waarop u gebeld 

wilt worden. U kunt ook het telefoonnummer bellen dat bij Moderator Access 

staat. U wordt vervolgens gevraagd om de Moderator Pin in te toetsen en af te 

sluiten met een #.
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Via de Outlook meeting

1. Klik op de Start Moderator Client link; de client start

2. Klik op de Call Me Now Link en toets het telefoonnummer in waarop u gebeld 

wilt worden. U kunt ook het telefoonnummer bellen dat in de meeting staat 

afgedrukt. U wordt vervolgens gevraagd om de Moderator Pin in te toetsen en 

af te sluiten met een #.

4.3	 Voeg een deelnemer toe
Dit is alleen mogelijk als de functie Individual Outdial is geactiveerd op de 

conference bridge

• Toets het telefoonnummer van de deelnemer in, in de Bel Deelnemer tekst box

• Klik op de bel knop  die rechts verschijnt

4.4	 Mute / Unmute deelnemer
• Beweeg de muis over de deelnemer en klik op Mute  of Unmute  

4.5	 Zet deelnemer in de wacht of haal uit de wacht
• Beweeg de muis over de deelnemer en klik op in de wacht  of uit de wacht  

4.6	 Beëindig deelname
• Om de deelname aan de conference te beëindigen beweegt u de muis over de 

deelnemer en klikt u op verbreek  
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4.7	 Zet luister mode aan/uit
Als de luister mode aan staat kunnen deelnemers alleen luisteren naar de 

moderator. Alle deelnemers worden gemute en nieuwe deelnemers zullen 

automatisch worden gemute op het moment dat ze in de conferentie worden 

geplaatst.

• Om de luister mode aan te zetten beweegt u de muis over een moderator en 

klikt u op Luister mode aan  . De moderator wordt nu de spreker en alle 

deelnemers worden ge-mute

• Om de luister mode uit te zetten beweegt u de muis over een moderator en klikt 

u op Luister mode uit  

4.8	 Vergrendel/ontgrendel de conference
• Om een conference te vergrendelen of te ontgrendelen klikt u op vergrendel  

of ontgrendel  op de Conference Header Bar. Als de conferentie is 

vergrendeld worden er geen nieuwe deelnemers meer toegelaten aan de 

conferentie

4.9	 Start, stop, pauzeer, hervat opname
Middels de knoppen start/stop/pauzeer/hervat op de Conference header bar kan 

de opname van een conference worden bediend.

• Klik Start  om een opname te starten. Er verschijnt een bevestiging in de 

Global Message area

• Klik op Stop  om een opname te stoppen

• Klik op Pauzeer  om een opname te pauzeren

• Klik op Hervat  om een opname te hervatten

4.10	Conference beëindigen
• Klik op Beëindig  op de Conference header bar om de conference te 

beëindigen
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5.	KPN ÉÉN Groepsgesprek 
Outlook Add-in
De KPN ÉÉN Groepsgesprek Outlook Add-in maakt het mogelijk vanuit Outlook uw 

conferences te managen. U gebruikt de afspraken om deelnemers uit te nodigen.

De KPN ÉÉN Groepsgesprek Add-in is beschikbaar voor Outlook 2003.

En voor  Outlook 2007 and 2010.

De Add-in is zichtbaar op het Outlook afspraken scherm.

5.1	 Installeren
Gebruik het onderstaande installatiepakket om de Outlook Add-in te installeren. 

Volg de instructies van het installatiepakket.

Om de KPN ÉÉN Groepsgesprek Outlook Add-in te kunnen gebruiken is het nodig 

dat de gebruiker binnen Microsoft Office de ‘Office Primary Interoperability 

Assemblies (PIA)’ heeft geïnstalleerd. Deze is beschikbaar op de website van 

Microsoft.
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De installatie bestanden kunnen worden gedownload op:

Voor eindgebruikers

Meet-Me Outlook Add-in installatiepakket Installatiepakket KPN ÉÉN Groepsgesprek 
Outlook Add-in (.exe)

Voor systeembeheerders

Meet-Me Outlook Add-in installatiepakket Installatiepakket KPN ÉÉN Groepsgesprek 
Outlook Add-in (.msi)

5.2	 Configureer uw Outlook Add-in
Om te kunnen werken met de Outlook Add-in is het nodig eenmalig uw account 

gegevens in te stellen. Op uw account moet de KPN ÉÉN Groepsgesprek licentie 

zijn toegekend.

1. Open een nieuwe afspraak in Outlook

2. Klik op het Meet-Me Conference icoon en kies Instellingen
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3. Vul uw account gegevens in

4. Klik op Toon Extra en voer de Server adres  in: ws.voipit.nl

5. De Host Poort kunt u laten staan op 2208

6. Klik OK

Er wordt vervolgens automatisch ingelogd. Als het inloggen niet lukt (bijvoorbeeld 

als de account gegevens niet correct zijn ingevuld) zal het Meet-Me Conference 

icoon grijs worden afgebeeld.

5.3	 Instant Conference in Outlook afspraak
Er kunnen alleen instant (reservationless) conferences worden gekoppeld aan een 

Outlook vergadering verzoek.

1. Als u een (nieuwe) Outlook afspraak heeft geopend kiest u via het Meet-Me 
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conference menu een bestaande conferentie uit de lijst.

De conference gegevens zullen automatisch worden toegevoegd aan het 

vergadering verzoek. De tekst die wordt toegevoegd bevat de volgende informatie:

• Telefoonnummer en pin van de conference

• Call Me Now link; dat is een link naar een webpagina waar deelnemers hun 

telefoonnummer kunnen intoetsen. Vervolgens zal de bridge deze deelnemers 

bellen

Het telefoonnummer en pin van de conference wordt ook in het Locatie veld van 

het Outlook vergaderingsverzoek geplaatst.

Als het vergaderverzoek is afgerond staat de pin voor de moderator in het Meet-Me 

conference menu.
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5.4	 Een nieuwe conference maken
U kunt een nieuwe conference aanmaken als uw account de rechten daartoe heeft.

1. Als u een vergaderverzoek aan het maken bent, selecteer via het Meet-Me 

Conference icon Conferences en vervolgens Aanmaken.

2. Vul de gevraagde informatie in. Zie 3.3 voor de betekenis van de verschillende in 

te vullen velden.

3. Klik OK na het invullen van de informatie. Er verschijnt een bevestiging dat de 

conference is aangemaakt.

4. Klik nogmaals OK. De conference is aangemaakt en de conference informatie is 

toegevoegd aan het Outlook vergaderverzoek.
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5.5	 Een conference verwijderen
Als u een Outlook afspraak verwijdert, waaraan een Meet-Me conference is 

toegevoegd, wordt de conference automatisch verwijderd als:

• De Meet-Me Add-in is ingelogd

• Als de meeting eenmalig is, of als het een meeting met een terugkeerpatroon is 

en alle afspraken worden verwijderd
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6.	Bediening via 
telefoontoetsen 
(DTMF menu)
Een groot aantal Meet-Me Conference functies is ook beschikbaar via de 

telefoontoetsen. Deze zogenaamde DTMF commando’s zijn beschikbaar voor 

zowel deelnemers als moderators.

6.1	 Moderator DTMF menu
Tijdens de conferentie kan het DTMF menu worden aangeroepen door een ‘*’ in te 

toetsen. U bent dan de enige die het menu hoort, terwijl de andere deelnemers 

gewoon door kunnen praten met elkaar. U zult het conference gesprek niet meer 

horen als u in het DTMF menu bent.

De volgende functies zijn beschikbaar voor moderators:

* Herhaal de menu opties

0 Doorverbinden naar de Operator

1 Mute of unmute deze lijn

2 Deelnemersaantal

3 Zet luister mode aan/uit

4 Vergrendel/ontgrendel de conferentie

5 Ga naar het opname submenu

6 Nodig een nieuwe deelnemer uit door hem te bellen

8 Beëindig de conference

# beëindig het DTMF menu en ga terug naar de conferentie

Als u niet naar het menu wilt luisteren kunt u het commando direct uitvoeren door 

na de ‘*’ direct het cijfer in te toetsen van de optie die u wilt uitvoeren. U kunt 

bijvoorbeeld direct ‘*1’ intoetsen om uzelf te muten.
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6.2	 Deelnemer DTMF menu
Het bedienen van verschillende Meet-Me functies via een DTMF menu is ook 

beschikbaar voor deelnemers (die geen moderator zijn). Het menu kan worden 

opgeroepen door ‘*’ te toetsen. U hoort dan alleen het menu, en niet meer de 

andere deelnemers gewoon doorpraten in de conference.

De volgende functies zijn beschikbaar via het DTMF menu:

* Herhaal de menu opties

0 Doorverbinden naar de Operator 1

1 Mute of unmute jezelf 2

2 Deelnemersaantal

9 Log in als moderator; u wordt gevraag om de moderator pin 

# beëindig het DTMF menu en ga terug naar de conferentie

Als u niet naar het menu wilt luisteren kunt u het commando direct uitvoeren door 

na de ‘*’ direct het cijfer in te toetsen van de optie die u wilt uitvoeren. U kunt 

bijvoorbeeld direct ‘*1’ intoetsen om uzelf te muten.

1 De functie doorverbinden naar de operator zorgt ervoor dat u uit de conference wordt gehaald en wordt 
doorverbonden naar een telefoonnummer dat in de conference bridge is geconfigureerd. U kunt vervol-
gens uitkomen bij een receptioniste of een auto attendant

2 Als de moderator de deelnemer heeft gemute, kan de deelnemer dit niet ongedaan maken
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Meer weten?
Kijk	op	kpn.com/kpneen


	KPN ÉÉN Groepsgesprek - Handleiding
	Inhoud
	2. Introductie
	3. Conferences beheren
	3.1 Toegang beheerder
	3.2 Conference lijst en verwijderen conference
	3.3 Conference toevoegen
	3.4 Conference wijzigen
	3.5 Downloaden of verwijderen van opnames

	4. Conferencing Moderator Client
	4.1 User Interface
	4.2 Start Conferencing Moderator en neem deel aan de conference
	4.3 Voeg een deelnemer toe
	4.4 Mute / Unmute deelnemer
	4.5 Zet deelnemer in de wacht of haal uit de wacht
	4.6 Beëindig deelname
	4.7 Zet luister mode aan/uit
	4.8 Vergrendel/ontgrendel de conference
	4.9 Start, stop, pauzeer, hervat opname
	4.10 Conference beëindigen

	5. KPN ÉÉN Groepsgesprek Outlook Add-in
	5.1 Installeren
	5.2 Configureer uw Outlook Add-in
	5.3 Instant Conference in Outlook afspraak
	5.4 Een nieuwe conference maken
	5.5 Een conference verwijderen

	6. Bediening via telefoontoetsen (DTMF menu)
	6.1 Moderator DTMF menu
	6.2 Deelnemer DTMF menu


