
Handleiding 

Zycoo CooVox Series-U20 

  



Algemeen 

De Zycco CooVox Series-U20 wordt in deze handleiding de PBX genoemd. Deze PBX is een klein maar 

krachtig ontwerp. De mogelijkheden worden in deze handleiding besproken. 
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Hoofdstuk 1 

In gebruik nemen van de hardware 



De PBX heeft aan de achterzijde een aantal poorten zitten zoals afgebeeld hieronder. De PBX is zowel 

benaderbaar via de LAN als de WAN poort. Dit betekent dat de PBX met uitsluitend de WAN in het 

bestaande netwerk gehangen kan worden. 

Ook kan er een keuze worden gemaakt om de WAN en LAN te scheiden. Alle telefoons gaan dan aan 

de LAN poort middels een switch die dedicated VoIP is. De keuze welke optie gebruikt wordt, is 

afhankelijk van het netwerk van de klant. Beheren van de module kan zowel via de WAN als de LAN 

poort.  

 

Poorten aan de achterzijde 

 

USB  kan een USB stick aan voor extra geheugen 
2  is voor een analoge telefoon 
1  is voor een analoge telefoon 
Console optioneel 
LAN  eigen omgeving voor toestellen, optioneel 
WAN  aansluiting op het internet voor SIP registratie en telefoons 
 
  



Hoofdstuk 2 

Inloggen in de PBX 

  



Inloggen in de PBX kan via de WAN en de LAN poort. Standaard zijn de adressen: 
 
 WAN: 192.168.1.100:9999 
 LAN: 192.168.10.100:9999 
 
Deze adressen zijn statisch ingesteld. De gebruikersnaam is  admin  en het wachtwoord is  admin . 
Om dit veranderen wordt gegaan naar Network Settings - Network 
 

 
 
In bovenstaand voorbeeld is de WAN poort ingesteld op DHCP. De mogelijkheden hierbij zijn: 

 
 
De PPPoE instelling kan alleen voorzien worden van een gebruikersnaam en wachtwoord. Er kan 
geen IP adres bij worden opgegeven. In onze testopstelling is de PBX ingesteld op DHCP. 
  



Hoofdstuk 3 

Aanmaken extensievoorkeuren 
  



Alvorens we beginnen met het provisionen is het verstandig eerst een keuze te maken in de 

extensievoorkeuren.  

 

Op zich zijn de standaard instellingen redelijk toereikend. Echter als je gaat werken met IVR, ook als 

autoanswer en meldingen voor en tussen de wachtrijen is het wellicht een beetje krap bemeten. 

Daarom is het voorstel ook: 

 



Hoofdstuk 4 

Aanmaken extensies en provisionen 

telefoons   



Ga naar Basic – Extensions. Afhankelijk van het model heeft u een aantal licenties tot uw beschikking 

staan. 

  

Klik op “edit” en de gegevens achter de extensie worden zichtbaar. 

  

In de default settings staat welke protocollen bij de extensies die aangemaakt worden mogen 

worden gebruikt. Dit is te vinden onder Advanced – Options  



 

 

Log in bij de telefoon en voer de volgende gegevens in: 

 

Het Dialplan dat wordt gekozen bepaalt of iemand wel of niet kan uitbellen en eventueel of iemand 

naar het buitenland kan bellen. Zie hiervoor het onderdeel Dialplan. 

Agent moet worden aangevinkt als een extensie (toestel) in een wachtrij moet kunnen worden 

opgenomen.  



Hoofdstuk 5 

Huntgroepen – Belgroepen 

  



Een huntgroep is een groep waarin een aantal toestellen zitten die tegelijk worden aangeroepen. Ga 

naar Inbound Control – Ring Groups 

 

Hier kan een nieuwe groep aangemaakt worden door op New Ring Group te klikken 

 

 

Geef de huntgroep een naam en ken er extensies, toestellen aan toe. Er kan gekozen worden om bij 

geen antwoord door te schakelen naar een andere keuze.  



Hoofdstuk 6 

IVR – keuzemenu – autoanswer – 

meldteksten bij schakelingen  



De PBX heeft de mogelijkheid om een of meerdere IVR’s, interactive voice response’s in te zetten. Dit 

houdt in dat de IVR beantwoordt en de mogelijkheid geeft om een keuze te maken, van 0 t/m 9. Aan 

die keuzes kan een vervolgactie worden gehangen zoals een toestel, een belgroep, een 

tijdschakeling, een wachtrij of een andere IVR. 

Door in een IVR geen keuzes te zetten kan deze ook alleen een geluidsbestand afspelen en daarna de 

verbinding verbreken. Ook kan er na het afspelen van een geluidsbestand een doorschakeling 

worden gemaakt. Zo kan er door enigszins creatief te werk te gaan veel mee gedaan worden. 

Ga naar Inbound Control – IVR  

  

Klik op New IVR 



 

  

Geef de IVR een naam en ken hem een extensienummer toe. Bij Please select kies je een IVR prompt. 

Door op Custom Prompts te klikken ga je direct naar Inbound Control – IVR Prompts.  

Repeat Loops geeft het aantal keer aan dat de gekozen prompt af moet spelen. 

De Time Out is het aantal seconden dat er nog een keuze mogelijkheid is na het afspelen van de IVR 

prompt. 

Dial Other Extensions houdt in dat naast de keuzes van het keuzemenu ook een intern nummer of 

extern nummer ingetoetst kan worden. Afhankelijk van het gekozen Dial Plan onder het kopje 

Custom wordt dit dan wel of niet gekozen. Tevens is het DialPlan ook belangrijk voor het feit of er 

wel of niet intern gekozen kan worden!!! 

De keuze die gemaakt wordt achter de “t” is de actie die uitgevoerd wordt als er geen keuze wordt 

gemaakt. 

De keuze die gemaakt wordt achter de “i” is de actie die uitgevoerd wordt als er een ongeldige keuze 

wordt gemaakt. 

  



Ga naar Inbound Control – IVR Prompts 

 

Daar staan alle opgeslagen IVR prompts. Ze kunnen afgespeeld worden op een aangesloten telefoon, 

verwijderd of gedownload. Onder het kopje “Upload IVR Prompts” kunnen nieuwe prompts worden 

geüpload. Let er wel op dat de bestandsnaam aan elkaar is geschreven en alleen letters en/of cijfers 

bevat. 

  



Hoofdstuk 7 

Wachtrij   



Een wachtrij geeft de mogelijkheid om een aantal bellers op te vangen en bij een beschikbare 

extensie af te leveren. De leden van een wachtrij zijn “Agents” 

Ga naar Inbound Control – Call Queues 

 

Hier ziet u een overzicht van de Wachtrijen. Klik op New Queue om een nieuwe wachtrij toe te 

voegen. 



  

Geef de wachtrij een uniek nummer en een naam. De ring strategie biedt de volgende keuzes: 

  

  



  

 

RingAll:  alle aangevinkte agents worden tegelijk opgeroepen totdat iemand het gesprek 

aanneemt 

RoundRobin: er wordt begonnen met bellen bij 1 agent. Indien geen gehoor, Agent Time Out” 

wordt de volgende agent aangeroepen etc. 

LeastRecent: komt uit bij de agent die het langst geleden een gesprek heeft gehad 

FewestCalls: komt uit bij de agent met het minste aantal gevoerde gesprekken 

Random: kiest een agent op willekeurige basis 

RRmemory: zie RoundRobin, maar nu start hij bij degene die in een eerdere ronde niet 

aangeroepen is 

Ring in Order: roept de agents aan in volgorde zoals ze onder agents staan. Als agents zich aan-

/afmelden bij de wachtrij is dit de volgorde van aanmelden 

 

Zie voor deze laatste optie: Advanced – Feature Codes 

 

 

Elke extensie waarbij het vinkje aanstaat bij Agent wordt getoond in het veld Agents.  

 

  



 

Agent TimeOut(sec): de tijd dat bij een agent wordt aangeklopt alvorens er naar een volgende 

geschakeld wordt 

Auto Pause: pauzeert een extensie als deze niet wordt opgenomen. Een tweede of derde 

in de wachtrij wordt zo niet bij deze extensie aangeboden welke niet wordt 

beantwoord. 

Wrap-Up-Time(sec): het hier opgegeven aantal seconden wordt een extensie vrijgehouden na een 

gevoerd gesprek. In deze tijd kan eventuele administratie worden bijgewerkt 

– klantkaart uit CRM bijvoorbeeld 

Max Wait Time(sec): aantal seconde dat een beller in de wachtrij kan staan voordat deze doorgaat 

naar de optie “If not answered – destination” Is deze waarde leeg dan is de 

tijd oneindig. 

Max Callers: maximum aantal bellers die in de wachtrij mogen staan 

Join Empty: met deze optie aangevinkt kan een beller in een wachtrij komen ondanks dat 

er geen agents in zijn aangemeld 

Leave when Empty: bellers in de wachtrij gaan naar de optie “If not answered” als alle agents zijn 

afgemeld 

Auto Fill: als een agent is gesprek is en er komen meerdere calls binnen dan worden 

deze aangeboden als er nog andere agents beschikbaar zijn. Dit in 

tegenstelling tot de gekozen strategie waarin een bepaalde volgorde zit. 

Report Hold Time: Laat een agent weten hoe lang iemand in de wacht heeft gestaan. 

  



  

Frequency(sec): om de hoeveel seconde er een bericht wordt afgespeeld met de positie in de 

wachtrij. 0 seconde is geen melding. 

Announce Hold Time: als de frequency boven de 60 seconden is wordt ook de wachttijd 

doorgegeven aan de beller als er yes of once wordt geselecteerd 

Repeat Frequency(sec): aantal seconden dat de announcement prompt moet worden afgespeeld. 0 

betekent uitgeschakeld 

Announcemnt Prompt: de IVR prompt die wordt afgespeeld als de Repeat Frequency groter is dan 1 

Destination: de bestemming als er niet wordt opgenomen na het verstrijken van de Max 

Wait Time  

 

 

Voorbeeld: 

Inbellen op vast nummer 

Timebased Rules 

Welkomstboodschap en keuzemenu, kies 2 

Keuzemenu met melding en door naar wachtrij 

Wachtrij met meldingen erg druk 

Aan het einde van de wachtrij, 90 seconden, door naar 

Wij zijn gesloten melding middels keuzemenu 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bellen naar 010 76 00 xxx en er wordt doorgeschakeld naar IVR – testivr 



 

 



 

 

  



Hoofdstuk 8 

Uploaden eigen teksten en muziek 

  



Het uploaden van eigen teksten gebeurt bij de IVR Prompts. Ga naar Inbound Control – IVR Prompts  
 

 
 
Onder het kopje Upload IVR Prompts zijn nieuwe geluidsbestanden te uploaden.  
 

 
 
Let op dat het bestand dat je wilt uploaden een naam heeft bestaande uit alleen letters en cijfers. 
Ook geen spaties. Klik op Upload. Nu is het bestand te zien on de IVR Prompts, positie 9. 
 



 
 
 
Eigen muziek laten horen in de wachtstand en/of wachtrij 
Het is mogelijk om de muziek/promotieberichten te kiezen en te wijzigen. Ga hiervoor naar 
Advanced – Music Settings.  
 

 
 
Onder het kopje Music Management kunnen eigen bestanden worden geupload. 
 



 
 
Door in Music Management een Music Directory te kiezen en daarna op Load te klikken, wordt het 
bestand zichtbaar. Laat hij na geklikt te hebben op Load niets zien dan staat het standaard file van de 
centrale er (nog) in. 
 
Onder Upload Music File kan er een Music Directory worden gekozen. Vervolgens wordt er een 
bestand van de computer gekozen en daarna op Upload geklikt. 
 

 
 



 
 
  



Hoofdstuk 9 

SIP Gateway 

  



Ga naar Basic – Trunks. 

 

En klik op New VoIP Trunk. Vul deze in zoals de SIP provider dit vereist. 

 

Ga naar Operator en kijk wat de status is. 

 

In deze situatie is de trunk als volgt ingesteld: 



 

 


