


De TeamTelefoon is een app die, op het moment 
dat zorgmedewerkers het aangeven, van de eigen 
telefoon de teamtelefoon maakt. Ideaal voor mobiele 
teamwerkers, omdat de TeamTelefoon een virtuele 
vervanger is van de fysieke teamtelefoon.

De teamtelefoon op uw mobiel“Onze zorgteams en teamleden willen werken 
hoe en wanneer het hén uitkomt. Ze werken 

al lang niet meer vanuit een vast kantoor. 
Mensen zijn mobiel, en dat moet hun kantoor 

dus ook zijn. Wij zoeken naar manieren om 
deze mensen toch altijd te blijven bereiken.”

“Ons probleem is dat er altijd één teamlid 
verantwoordelijk is voor het telefonisch te 

woord staan van cliënten. Dit teamlid heeft 
dan de doorgeeftelefoon in bezit. Deze 

telefoon wordt dagelijks doorgegeven aan de 
volgende. Voor ieder nieuw team kopen we 

een nieuwe telefoon en sluiten we een nieuw 
abonnement af.”



De beschikbaarheid kan 
telefonisch, via de app of  
via de computer worden 

doorgegeven!

Maximale flexibiliteit voor uw teamleden 



Maak van uw 
eigen mobiel de 
teamtelefoon

Uw team 
altijd bereikbaar

 Niet meer 
zelf hoeven 

doorschakelen

Beschikbaarheid 
inzien en wijzigen

 Nooit meer 
mobieltjes 
doorgeven 

Clienten krijgen 
altijd iemand 

aan de lijn



“We kunnen onderling eenvoudig afstemmen via de 
teamchat. Daarin kunnen we afvinken wie ingekomen 
berichten en gemiste gesprekken heeft afgehandeld. Zo 

kunnen we samen cliënten optimaal helpen.”



Koppelingen met andere systemen in de thuiszorg

Meldingen van de Philips 
Medido medicijndispenser 

zijn via TeamTelefoon direct 
in de app zichtbaar voor 

beschikbare medewerkers 
in de wijk. 

In de app kunnen teamleden 
afvinken wie actie heeft 
ondernomen. Zo weten 

andere teamleden dat de 
melding is afgehandeld. 



Overzicht functionaliteiten

Kijk op onze website teamtelefoon.nl of bel 
ons voor een demo op 085 - 888 4445

Telefoonnummers
• Nieuw 085-nummer (keuze uit 5 nummers) 
• Gebruik van huidige teamnummers
  
Slim doorschakelen
• Zelf toegewezen volgorde   
• Langst niet gebeld

Optimale bereikbaarheid
• Meerdere teamleden tegelijk bereikbaar
• Multi-level escalatie (achterwacht, servicecentrum)
• Vooruit plannen én last-minute wijzigingen  

E-mailnotificaties
• Bij gemist gesprek  
• Bij nieuwe voicemail  
• Bij te weinig aangemelde teamleden  

Eigen begroeting
• Keuzemenu met eigen begroetingstekst
• Teamvoicemail met eigen boodschap 

Extra mogelijkheden
• Integratie met Nedap ONS rooster
• Koppeling met Philips Medido medicijndispenser
• Inloggen met Google-account  

Bellen App Web

Eigen bereikbaarheid snel wijzigen a a a

Bereikbaarheid vooruit plannen a

Eigen planning per SMS ontvangen a

Inzicht in teambereikbaarheid a a

Gesprekslog bekijken a

Teamvoicemail afluisteren a

Teamchat a

Team- en gebruikersbeheer a
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