
 

Handleiding: installatie voicemail box voor Mitel-toestellen 
 

Op je toestel is door Telefoonbeheer een voicemail box aangemaakt.  

In de uitgebreide handleiding staan alle mogelijkheden. Hieronder staan de meest praktische punten: 

Voicemail benaderen 
Voicemail benaderen vanaf je eigen toestel: 

 Kies op je eigen toestel 53333 om verbinding te maken met je voicemailbox.  

 Je krijgt vervolgens een keuzemenu. 

Voicemail benaderen vanaf een ander toestel: 

 Kies 036 53333. 

 Na de automatische begroeting wordt je gevraagd jouw 5-cijferig voicemailnummer in te 

toetsen (dit zijn de laatste vijf cijfers van je telefoonnummer). 

 Kies direct daarna een *.  

 

Eerste keer verbinding maken met de voicemailbox 
De eerste keer dat je jouw voicemail benadert wordt je gevraagd om de voicemail in te stellen.  

Vervolgens wordt je pincode gevraagd. Deze is standaard ‘0 0 0 0’, daarna kun je jouw persoonlijke 

instellingen veranderen.  Volg hiervoor de stappen zoals deze op de Mitel-  zijn beschreven (bijlage: 

Referencekaart voicemail). 

Begroeting inspreken en pincode aanpassen 
Kies na het intoetsen van je pincode voor de ‘8’. In het keuzemenu kies je vervolgens ‘1’ om je 

begroetingstekst te veranderen. Keuze ‘2’ voor het wijzigen van je pincode. Met de #-toets ga je, 

indien nodig, een stap terug in het menu. 

Doorschakelen naar je mailbox 
Om door te schakelen naar je mailbox toets je *21 53333 in. 

Je schakelt uit met respectivelijk #21  

Afluisteren berichten 
Kies op je eigen toestel het knipperend envelopje 1, je hoort dan of er een voicemail is. Met optie 3 

verwijder je het bericht. 

Bel je vanaf een ander toestel kies dan 036 53333. Toets de laatste vijf cijfers van je telefoonnummer 

in en kies direct daarna een *.   U hoort uw eigen begroeting, U hoort of er een voicemail is en 

daarna enige opties, de keuze 3 om het bericht te verwijderen.  

1 Je enveloppe kan ook knipperen als iemand een ‘bericht voor je achterlaat’. Volg dan het menu. Het 

komt regelmatig voor dat men per ongeluk op het envelopje duwt en er geen bericht is. 


