Bijbestellen via de mijn.tele2zakelijk portal voor directe klanten
Vanaf nu is het mogelijk om via een webformulier op de MijnTele2 Zakelijk portal de volgende Hosted
Voice product items bij te bestellen:
-

Seats (vast, mobiel en combi)
Profielen (medewerker, manager, secretaresse, telefoniste)
Groepsfuncties (huntgroep, IVR, Flex device)
Add-on (UC-one)

Op dit moment hebben wij de functionaliteit voor het bijbestellen beschikbaar gemaakt voor klanten die
Business Hosted Voice Unlimited afnemen. Door in te loggen op de portal, kunt u eenvoudig zien of de
functionaliteit voor u van toepassing en beschikbaar is, doordat de knop “bijbestellen” dan voor u
zichtbaar is. Op pagina 2 ziet u welke stappen u moet nemen om succesvol uw bijbestelling te plaatsen.

Als u uw bijbestelling heeft geplaatst:
 Nadat u het webformulier hebt verstuurd, wordt de bijbestelling in behandeling genomen door
het FMC Delivery team van Tele2. U ontvangt hiervan een bevestiging per e-mail. In de
bevestiging staat het case ID, welke u nodig heeft bij vragen aan Tele2 over de bijbestelling.
 Uw bijbestelling wordt in de regel binnen 24 uur maar maximaal 5 werkdagen na ontvangst
verwerkt. Zodra de bijbestelling is verwerkt, ontvangt u een melding per e-mail en ziet u de
bijbestelde items in uw portal omgeving.
 Wanneer u een bijbestelling plaatst voor extra seats, dient u ervoor te zorgen dat u beschikt
over genoeg vrije telefoonnummers.
 De extra items zullen per de 1e van de volgende maand in rekening worden gebracht.
 Indien u al beschikt over de bijbestelde items (bijv. u heeft al 2 mobiele seats en bestelt er 2 bij)
gelden dezelfde tarieven per seat. Indien u nog niet beschikt over de bijbestelde items (bijv. u
heeft al 2 mobiele seats en u bestelt er 2 combi seats bij) dan geldt het standaard tarief per
combi seat.
En verder…
 Nadat Tele2 de items heeft geactiveerd in de portal, kunt u ze configureren in de portal. Heeft u
hier hulp bij nodig, dan kunt u contact opnemen met het FMC Delivery Team via 020−750 1611
(maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur) of per e-mail fmc-delivery@tele2.com

Product items bijbestellen via de portal
Stap
Stap 1

Beschrijving
Login via www.mijn.tele2zakelijk.nl

Login met uw inloggegevens. Heeft u nog geen
account, vraag deze dan aan via “account
aanvragen”.

Stap 2

Klik op algemeen

Stap 3

Klik onderaan op “bijbestellen”

Stap 4

Kies de gewenste items en vul het aantal in per item.
Als je met de muis op het ‘i’ symbool gaat staan, dan wordt de beschrijving van het
component weergegeven.

Stap 5

Scroll naar beneden voor het opmerkingen veld. Eventuele opmerkingen kunnen hier
worden geplaatst. Bijvoorbeeld: Nieuw mobiel contract (sim) voor de extra mobiele
seats aangevraagd bij de accountmanager.

Stap 6

Zet het schuifje om voor akkoord en klik op versturen.

Hierna verschijnt een melding met het casenummer van uw bijbestelling. U ontvangt
tevens een bevestiging per e-mail.

Stap 7

Onder “dashboard” kunt u de status van uw bestelling volgen.

Zodra de status op “afgesloten” staat, is uw bestelling gereed voor gebruik. U ziet de
door u bestelde items terug in uw portal omgeving zodat u ze kunt configureren voor
gebruik.

