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1 Inleiding 

Als klant bij dean one kunt u dean integrator gebruiken in combinatie met alle dean cloud telefonie diensten. Na 
een integratie kunt u via dean integrator direct bellen met de contactpersonen uit alle geïntegreerde systemen. 
Daarnaast worden deze handmatig doorzoekbaar vanuit het adresboeken-scherm in dean integrator. Contacten 
die worden gevonden in de database kunnen worden weergegeven als pop-up. 

Daarnaast kunt u met dean integrator de instellingen van dean cloud telefonie beheren, zoals doorschakelen, niet 
storen, anoniem bellen, anywhere en kantoor op afstand.  

2 Installatie 

Om dean integrator te gebruiken met uw telefoon nummer heeft u een cloud telefonie abonnement van dean 
one nodig. Zodra uw licentie geactiveerd is kunt u gebruik maken van dean integrator.  

Vervolgens neemt u in drie stappen dean integrator in gebruik:  

1. Download dean integrator 

2. Koppel uw telefonie omgeving 

3. Integreer met uw mail of CRM programma.  

2.1 Download dean integrator  

De eerste stap is het downloaden van dean integrator via gratis via uw mijn.compleet.nl en mijn.onepro.nl. Let 
op dat u de juiste versie van dean integrator download: voor windows of voor voor macbook. Inloggegevens van 
deze beheer omgeving ontvangt u van dean one bij oplevering van uw cloud telefonie oplossing.  

2.2 Koppel uw dean cloud telefonie-omgeving 

Nadat u dean integrator heeft gedownload, dient u 
deze met administrator rechten te installeren. 
Vervolgens kunt u de gewenste telefonie instellingen 
invoeren. Klik met de rechtermuisknop op het groene 
vierkantje dean integrator  

 
 
Het hoofdmenu van dean integrator verschijnt.  

• Klik op Telefoon om dean integrator te koppen 
met dean cloud telefonie.  
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Nadat u op “Telefoon” hebt geklikt komt u in het menu zoals getoond op onderstaande afbeelding.  
 

 
 

Gebruikersnaam en het wachtwoord  

De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn de gegevens die u gebruikt om in te loggen op uw persoonlijke 
dean telefonieomgeving. 

LET OP!  

• Gebruikt u dean onepro: voeg dan achter de gebruikersnaam toe: “@1pro.deanone.nl”. Is bijvoorbeeld 
de dean onepro gebruikersnaam “ONN_ONEXK_MAARTEN”, dan wordt het: 
ONN_ONEXK_MAARTEN@1pro.deanone.nl 

• Gebruikt u Compleet of dean businesspro? Voeg dan het domein “@xs2.onexs.com” toe aan de 
gebruikersnaam. Dan wordt het dus: “ONN_ONEXK_MAARTEN@xs2.onexs.com”.  

Indien u niet (meer) beschikt over uw gebruikersnaam dan kunt u contact opnemen met uw telecombeheerder. 
In uw taakbalk verschijnt een groen vierkantje van dean integrator.  

 

U bent nu klaar om dean integrator te gebruiken met dean cloud telefonie.  

  

mailto:ONN_ONEXK_MAARTEN@1pro.deanone.nl
mailto:ONN_ONEXK_MAARTEN@xs2.onexs.com
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2.3 Integratie met mail of CRM 
Tenslotte integreert u de dean integrator met uw mail of CRM programma.  

• Onder “INTEGRATIE” klikt u op “(Nieuwe toevoegen)”. De eerste keer dat u dit scherm bekijkt, moet u 
wellicht even geduld hebben terwijl de software de beschikbare integraties scant.  

• Vervolgens selecteert u in de drop-down lijst het gewenste programma waarmee u wilt integreren.  

Bij het toevoegen van een nieuw CRM pakket is er een verschil tussen een standard integratie (van een 
wereldwijde CRM leverancier) en een partner integratie (met een gespecialiseerde leverancier). Voor elke 
integratie is een online instructie beschikbaar. 

 

• Klik op “Instellen” 

Nadat u de CRM software heeft geselecteerd dient u de benodigde gegevens in te vullen. Voor gangbare 
applicaties zoals Outlook en Lotus Notes zal dean integrator automatisch de instellingen laden waarmee de 
integratie zal werken. U hoeft dan verder geen actie te ondernemen. Voor de overige programma’s dient u de 
gegevens van de CRM software in te vullen.  

Heeft u hierbij hulp nodig? Klik dan op het 
blauwe ? rechtsboven. Er verschijnt een 
instructie voor desbetreffende CRM software.  

Het integratie testgebied stelt u in staat de 
instellingen te testen. U vult hiervoor een 
telefoonnummer in en kijkt of dean integrator 
het nummer kan vinden. Als het nummer 
gevonden wordt, kunt u klikken op “Toon contact” om te testen of de pop-up werkt.  

Wanneer u klaar bent, klikt u op “Opslaan”. De nieuwe integratie is direct beschikbaar. 
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3 Hoofdmenu dean integrator 

Wanneer u dean integrator nog niet heeft geïnstalleerd, raadpleeg dan eerst hoofdstuk “Installatie”. U vindt 
dean integrator op uw taakbalk of bij “Start”. Om te starten met dean integrator vanaf de taakbalk, klikt u met 
de rechtermuisknop op het dean integrator icoontje rechts onderin de taakbalk van uw computer:  
 

 
 
Om dean integrator te starten vanuit “Start” kunt u het programma bijvoorbeeld opzoeken met de zoekfunctie.  
Zodra u Integrator heeft geopend via Start wordt deze bruikbaar via de taakbalk. Wanneer u Integrator opent via 
de taakbalk, verschijnt onderstaand menu. 
 

 

3.1 Telefoon 
Een van de manieren om een gesprek te starten is het “Telefoon 
venster”. Klik op de optie “Telefoon” in het menu. In het vervolg 
kunt u ook dubbelklikken op het dean integrator icoontje, waarna 
het scherm zal verschijnen. 
 
 
 
 
Wanneer u belt of wordt gebeld, verschijnt het previewscherm. 
Net zoals in het telefoonvenster worden de actieknoppen 
onderaan het previewvenster afgestemd op de status van het 
gesprek. 
 
Dit is achtereenvolgens:  

• Beëindigen 
• Wachtstand 
• Ruggespraak 
• Doorverbinden 
• Conferentie 

Zoek in uw database naar contacten 

Toegang tot uw persoonlijke instellingen 

Toont inkomende, uitgaande en gemiste oproepen 

Toegang tot uw adresboek en bel de contacten direct met een muisklik 

Geavanceerde belinstellingen 

Kijk of collega’s beschikbaar zijn en bel ze direct 

Opent het telefoon venster 
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3.2 Beschikbaarheid 
Door te klikken op het menu-item “Beschikbaarheid” opent zich 
een venster met namen van uw collega’s. U kunt zien of zij 
beschikbaar zijn en hen direct bellen door te dubbelklikken op 
hun naam.  
 
U kunt collega’s snel vinden door enkele letters van hun naam in 
het zoekvak in te typen en “Enter” te toetsen. 
Als u collega’s in het overzicht wilt toevoegen klikt u op +. In het 
nieuwe venster zoekt u vervolgens de gebruiker en klik op 
“toevoegen”.  
Let op! We raden aan maximaal 50 collega’s op te nemen in uw 
beschikbaarheid overzicht. Dit voorkomt een overbelasting van 
de dean integrator.  
 

De kleur van de linkerzijde toont of de collega beschikbaar is 
(groen) of bezet (rood).  

 

 

 

 

Extra informatie over de contact persoon wordt weergegeven op 
het onderste paneel en in het venster met contactgegevens. 

 

3.3 Belinstellingen 
Onder belinstellingen zijn meerdere tabbladen beschikbaar om uw bereikbaarheid te configureren. Dit is een 
alternatief voor de beheer portal van dean cloud telefonie. Gebruikers met kleinere schermen kunnen op de 
pijlknoppen klikken om tabbladen te zien die niet passen. Klik altijd op “OK” om de instelling te activeren. 
 

3.3.1 Doorschakelen  
Als u uw vaste telefoonnummer wenst door te 
schakelen dan kunt u dat hier aangeven. Bij elke optie 
kunt u het telefoonnummer invullen waar u naar wenst 
door te schakelen. Wanneer u het vierkantje activeert 
u de doorschakeling voor in die situatie. Als 
toevoeging kunt u bij “Vertraagd doorschakelen” 
precies aangeven na hoeveel keer overgaan de beller 
doorgeschakeld dient te worden, dit geeft u aan bij 
het “aantal x rinkelen”.  
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3.3.2 Anywhere 
Met Anywhere koppelt u uw smartphone of een 
willekeurig ander toestel aan uw vaste nummer 
wanneer u op uw vaste nummer wordt gebeld.  
 

• Vul het 10-cijferig nummer in.   
• Geef aan of de locatie actief is.  
• Voer een omschrijving en telefoonnummer 

in. 
 
Wanneer u tijdens een gesprek weer bij uw 
werkplek aankomt, kunt u het gesprek met *11 
naadloos verplaatsen en voortzetten op uw vaste 
toestel. 
 
Let op! Een Anywhere locatie (telefoon nummer) dient uniek te zijn. Een nummer kan niet door meerdere 
gebruikers worden toegevoegd aan een Anywhere locatie. Wilt u dat meerdere gebruikers bereikbaar zijn via 
hetzelfde nummer, gebruik dan de groep-functionaliteit. 

3.3.3 Kantoor op afstand 
Wanneer u inkomende gesprekken alleen wilt 
beantwoorden op uw smartphone of ander toestel 
gebruik dan Kantoor op afstand. Alle oproepen 
naar uw vaste zakelijke telefoonnummer worden 
doorgezet naar het aangewezen toestel of 
smartphone.  
 

• Activeer kantoor op afstand. 
• Voer uw telefoonnummer in. 

 
 
 

3.3.4 Niet storen / Nummerweergave blokkeren 
Bij het activeren van “Niet storen” zal de beller een 
bezettoon te horen krijgen. Indien u alleen werkt 
met een doorschakeling, naar bijvoorbeeld uw 
mobiele toestel, verliest deze optie zijn werking en 
komen de binnenkomende oproepen gewoon door. 

Als u “Nummerweergave blokkeren” activeert dan 
zal uw gesprekspartner anoniem gebeld worden. 

 
 
 
 
De overige tabbladen van belinstellingen beschrijven de comm pilot express profielen. Deze zijn niet 
beschikbaar op dean cloud telefonie. “op kantoor”, “niet op kantoor”, “Bezet”, “Niet beschikbaar”.  
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3.4 Adresboek 
Via de menukeuze “Adresboek” heeft u toegang tot uw adresboek en kunt u uw contactpersonen beheren.  
 
Contactpersonen zoeken 
U kunt contactpersonen zoeken in het adresboek 
door enkele letters van hun naam in het zoekvak 
in te typen en op “Ga verder” te klikken of door 
op “<Enter>” te drukken. 
Wanneer een zoekopdracht een groot aantal 
resultaten oplevert, kunt u de zoekopdracht nader 
specificeren in het tabblad “Geavanceerd”. Daar 
kunt u de zoekresultaten filteren op bijvoorbeeld 
plaats of postcode.  
 
Contactpersonen toevoegen in het adresboek 
Aan de bovenkant van het scherm klikt u op “Nieuw contact”. Er verschijnt een nieuw scherm waarin u naam, 
bedrijfsnaam en telefoonnummer in de desbetreffende tekstvakken kunt invoeren.  
 
Alle informatie die u hier invult, kan met de zoekfunctie worden gevonden. U kunt ook direct via deze 
tekstvakken bellen of een e-mail sturen. Bij “Type contactpersoon” kunt u de template van de tekstvakken 
wijzigen. Kies het type dat het meest geschikt is voor de contactpersoon die u wilt opslaan. Wanneer u klaar 
bent klikt u op “Opslaan”. 
 
Toevoegen terwijl u belt 
Wanneer u een telefoongesprek voert met een contactpersoon die nog niet in uw systemen bekend is, zal dit 
aangegeven worden in het telefoonvenster of previewvenster als naam ‘Onbekend’. U kunt op dat moment 
direct de juiste contactgegevens van de beller toevoegen voor toekomstig gebruik.  
U klikt tijdens het bellen op het “Nieuw contact” icoontje aan de rechterkant van het venster. Vervolgens opent 
het venster om de contactgegevens toe te voegen.  
 
Contactpersonen verwijderen 
U kunt contactpersonen verwijderen door op hun naam te klikken. Vervolgens verschijnt het detailvenster. Klik 
vervolgens op “Verwijderen” om de contactpersoon definitief te verwijderen.  
 

3.5 Belgeschiedenis 
Het menu-item “Belgeschiedenis” toont de gesprekken die u recent heeft gevoerd. Het venster 
toont het tijdstip van de oproep, het nummer en de naam (indien beschikbaar) van uw 
gesprekspartner, de duur van het gesprek en of het een inkomend, uitgaand of niet beantwoord 
gesprek betrof. 
 
Door met de rechtermuisknop op een gesprek te klikken, kunt u de betreffende persoon opnieuw 
bellen of toegang krijgen tot de contactkaart van de persoon in kwestie. Wanneer een nummer 
nog niet in uw adresboek staat, kunt u het eenvoudig toevoegen. 
 



 10 

3.6 Overige functies 
Op de zwarte balk aan de linkerzijde vindt u overige functies die we hieronder kort uitleggen.  

 
Let op! De Comm Pilot Express profielen worden niet ondersteund. Selecteer daarom ‘geen’.  

 

 
 
 
 
 

  

Om terug te keren naar hoofdmenu 

Link naar Go Integrator voor hulp 

Toont een lijst van recente nummers 

Comm Pilot Express) 
(dit wordt niet ondersteunt)  

Doorschakelen en niet storen 

dean integrator afsluiten 
(uw nummer blijft bereikbaar) 
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4 Configuratie 

Via het hoofdmenu onder “Configuratie” kunt u dean integrator instellen en beheren naar uw eigen voorkeur.    

4.1 Interface-Configuratie 
Op de Interface-pagina kunt u een aantal instellingen maken op het gebied van taal, uiterlijk en geluid.  

 

Modus - Hier ziet u Lite (dean integrator express) of DB (dean integrator CRM) staan. 

Applicatie laden  - Om dean integrator automatisch te laten opstarten wanneer u op Windows inlogt zet u een 
vinkje bij “Start automatisch met Windows”.  

Taal - Standaard zal dean integrator de taal te selecteren die overeenkomt met de taal van uw operating 
systeem. U kunt de taal wijzigen via de drop-down lijst achter ‘Taal’. De wijzigingen worden actief wanneer u 
dean integrator opnieuw opstart.  

Voorbeeldscherm – toont een preview venster als u wordt gebeld.  

Sneltoetsen - Bij de hot keys kunt u enkele ‘snelkeuze-opties’ instellen waarmee u snel kunt bellen, gesprekken 
kunt beantwoorden of gesprekken kunt beëindigen. Met het drop-down-menu kunt u daarbij de gewenste 
toets(-en combinatie) kiezen.  

Voorbeeld scherm - U kunt het onopvallende voorvertoningsvenster in- of uitschakelen voor alle oproepen door 
het juiste veld aan of uit te vinken. 

Verwijder de volgende geschiedenis (cache) - Het laatste onderdeel van de Interface-pagina bevat de opties 
waarmee u snel en veilig de belgeschiedenis van contacten, recente nummers en van de suggesties kunt 
verwijderen (het verwijderen van de suggestiegeschiedenis stelt de software in staat deze suggesties opnieuw te 
geven). Dit kan van belang zijn wanneer u uw computer met meerdere mensen deelt.  

Als u vervolgens alle opties naar wens heeft ingesteld kunt u op “Opslaan” klikken. 



 12 

4.2 Belopties-Configuratie 
Onder ‘Bellen’ kunt u bellen voor alle typen applicaties die dean integrator ondersteunt aan- en uitzetten. Zoals 
eerder besproken zijn de volgende manieren mogelijk: klembord bellen, bellen vanaf een website, bellen vanuit 
een applicatie en TAPI bellen. Iedere applicatie welke Microsoft TAPI ondersteunt kan met behulp van Integrator 
een gesprek opzetten.  
 

 
 

Bovenaan de pagina kunt u instellen op welke manieren u allemaal wilt bellen door deze opties aan te vinken.  
 
Daarnaast kunt u in dit scherm dean integrator integreren in websites en applicaties door op “Toevoegen” te 
klikken. U kunt de knoppen “Bewerken” en “Verwijderen” gebruiken om eventuele fouten te herstellen.  
 
Wanneer u de instellingen van een applicatie wilt verhuizen naar een andere PC of gebruiker, kunt u de 
Exporteer-knop gebruiken. U slaat daarmee de belinstellingen van een applicatie op in een bestand genaamd 
“dial.settings”. Wanneer u dit bestand ergens anders wilt importeren, gebruik u de knop “Importeer”.  
 
Op het laatste gedeelte van deze pagina kunt u definiëren hoe telefoonnummers er uit horen te zien. Daardoor 
kan Integrator de nummers die gevonden worden op een website of een klembord beter onderscheiden van 
echte telefoonnummers. Dit doet u door een minimale en maximale lengte aan te geven, plus eventueel het 
cijfer waar telefoonnummers mee moeten beginnen.  
 
Als u vervolgens alle opties naar wens heeft ingesteld kunt u op “Opslaan” klikken. 
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4.3 Bereikbaarheid - Skype For Business - Configuratie  
Wanneer u in gesprek bent kunt u eenvoudig uw beschikbaarheid op Skype for Business uitzetten.  

Onder gebeurtenissen, klik op “Bereikbaarheid”. Zet vervolgens een vinkje bij “Update Skype for Business status 
wanneer je in gesprek bent”. Ook wanneer u via Skype for Business in gesprek bent dan bent u via dean 
integrator niet meer beschikbaar.  

 

 
Busylight -  dean integrator heeft plug and play compatibiliteit met Busylight, zodat iedereen in het kantoor kan 
zien of een collega beschikbaar is voor een gesprek, bezet aan de telefoon, of gewoon niet gestoord wil 
worden. 

4.4 Gespreksevenementen - Configuratie 
U kunt hier instellen in welke gevallen het telefoonvenster of het contact pop-up scherm verschijnt. Selecteer de 
relevante actie bij de verschillende drop-down lijsten: “Op rinkelen”, “Op beantwoorden” of “Op uitgaand”.  

 

Het is mogelijk de software zo te configureren dat een of meerdere externe programma’s worden geopend in 
bepaalde situaties. Klik hiervoor op “Toevoegen” en vul u de volgende gegevens in.  
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Bij “Gebeurtenis” selecteert u wanneer het programma geopend moet worden. Bij “Richting” selecteert u of het 
inkomende of uitgaande oproepen betreft. En tot slot kunt u bij “Gesprekken” de actie beperken tot interne en/ 
of externe gesprekken.  

Bij “Programma” laadt u het te starten programma in door op het blokje erachter te klikken. Wanneer u een 
webbrowser wilt starten, laat u dit veld leeg.  

Het invoerveld achter “Parameter” gebruikt u om de command line argumenten of, in het geval van een 
browser, de URL in te voeren. Wanneer u een URL invult, vergeet dan niet het URL schema (bijvoorbeeld http://) 
erbij te vermelden. Vervolgens kunt u bij parameters de gegevens van het gesprek invullen. Om het 
telefoonnummer van de beller te laten verschijnen, voegt u %Call\CallerContact\Tel% toe.  

Om het telefoonnummer van de externe partij te gebruiken (ten opzichte van de beller, die de lokale gebruiker 
kan zijn), kunt u de syntax %Call\Contact\Tel% gebruiken, of u kunt %Call\Contact\DisplayTel% gebruiken om 
het geformatteerde nummer te krijgen.  

Om het testen te vergemakkelijken, kunt u een berichtvenster met de vertaalde parameter output laten 
weergeven door het woord Message Box naast “Programma” in te voeren.  

Tot slot kunt u een ‘custom’ knop toevoegen aan het voorbeeldscherm waardoor een gebruiker het verschijnen 
van een applicatie op dezelfde wijze als standaard geïntegreerde applicaties kan beheren.    
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5 Specificaties besturing systeem, hardware en netwerk. 

De werking van dean integrator kan beïnvloedt worden door netwerkinstellingen, firewalls, op de PC 
geïnstalleerde software, group policies en software van derden. Hierdoor is het voor dean one niet altijd 
mogelijk problemen op individuele basis op te lossen. Indien dean integrator niet de gewenste ervaring biedt 
kunt u de licentie, per gebruiker, eenvoudig uit laten zetten door uw partner. 

5.1 PC/laptop vereisten 

Besturing systeem 

• Windows 8 en 8.1 (32- en 64 bit)  

• Windows 10 (32-  en 64 bit) 

• macOS Version 10.12:Sierra 

• OSX Version 10.11:El Capitan 

• OSX Version 10.10:Yosemite 

• OSX Version 10.9:Mavericks 

• OSX Version 10.8: Mountain Lion 

Hardware 

• 1.8 GHz Pentium processor  

• SVGA beeldscherm (minimale resolutie 800x600 pixels)  

• 2GB RAM  

• 1GB vrije harde schijf ruimte  

• Netwerk adapter verbonden met het internet. 

Browser ondersteuning 

Browser    versies   Extensie/ Add-on 

• Internet Explorer   11    Ja 

• Google Chrome  52.0   Ja 

• Mozilla Firefox  45.0 - 49.0  Ja 

• Safari   11   Ja 

5.2 Server vereisten 

Besturing systeem 

• Windows Server 2008(R2) en 2012(R2) 

• Microsoft Windows Terminal Server 2000 tot 2008 (32- en 64 bit)  

• Citrix Presentation Server  

Citrix-Terminal Service ondersteunde versies 

Windows Terminals App-V (multi citrix installaties (zogeheten farm installaties) vereisen installatie met dean one 
installatie service) 

5.3 Netwerk vereisten 

Voor dean integrator is een netwerk verbinding met internet nodig. Hierbij is er per gebruiker rekening te 
houden met een gemiddeld verbruik van maximaal 25kb/s van de bandbreedte. Dit is mogelijk lager, 
afhankelijk van de hoeveelheid gemonitorde gebruikers en het gebruik.  
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