
Installatie SwyxIt!
voor thuiswerker.
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1.  Benodigdheden

Voor het in gebruik nemen van de SwyxIt! applicatie heb je inloggegevens 
gekregen die wij in hoofdstuk 4 (pagina 5) gaan gebruiken, deze 
inloggegevens bestaan uit drie zaken: Servernaam / Naam / Wachtwoord. In 
deze handleiding gebruiken wij als voorbeeld de volgende inloggegevens:

Servernaam 000.00.00.000  Naam Uw gebruikersnaam   Wachtwoord ••• 

2.  Download SwyxIt! van Swyx 
 
2.1. Installatie Software SwyxIt! 
De software voor SwyxIt! kun je hier downloaden.

Let op! Wanneer je 
nevenstaande fout
melding krijgt dan 
is dat een teken dat 
jouw PC geen 64bit 
is. Download de juis
te software hier 32bit 
versie (werking blijft 
exact hetzelfde als de 
64 bit versie).

https://www.swyx.com/download.php?filen=swyxit%21_v11.52.0.0_64bit_dutch.zip&loc=extern
https://www.swyx.com/download.php?filen=swyxit%21_v11.52.0.0_32bit_dutch.zip&loc=extern
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3. Installatie van de SwyxIt! softphone

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4

Stap 5 Stap 6



Pagina 4 • HANDLEIDING Installatie SwyxIt! voor thuiswerker

4. Instellingen

De volgende stap is om SwyxIt! te starten, deze staat op uw bureaublad.

Let op!  
Eerste keer op “Annuleren” 
drukken i.v.m. serveradres invoeren.

Ga naar Instellingen en druk op  
“Lokale instellingen”.

Vul het serveradres (bestaande uit 
tien cijfers) en uw gebruikersnaam dat  
verstuurd is via de email in.  
Druk vervolgens op “Geavanceerd”.

Zet de “RemoteConnector gebruiken” 
op Automatisch en vul bij Openbaar 
serveradres de Servernaam in en 
bevestig met OK.

000.00.00.000

Uw gebruikersnaam

000.00.00.000
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Bevestig 
weer met OK.

“SwyxIt! start nu op”

Vul het wachtwoord in dat verstuurd 
is via de email en druk op OK.

Uw gebruikersnaam

Uw gebruikersnaam

•••

000.00.00.000

000.00.00.000

5.  Installatie Jabra Direct 
 
5.1. Voor het gebruiken van de USB headset is het verstandig om deze te  
updaten naar de laatste versie, daarvoor kun je hier Jabra Direct downloaden. 

5.2. Update 
Open Jabra Direct, dat kan via 
Start of door rechts onder op de 
taakbalk te drukken op de Pijl naar 
boven en dan op het Jabra Direct 
symbool te drukken.

Ga naar Updates en druk op “Update 
now” en volg de stappen.

https://www.jabra.nl/software-and-services/jabra-direct
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6.  Testen van de USB headset wanneer er problemen zijn 
 
6.1. Wanneer de headset niet werkt dan kun je dat controleren door te 
gaan naar Instellingen/Lokale instellingen/Audiomodes. Als het blijkt dat 
daar de tekst staat “Niet aangesloten” dan kun je het beste de USB  
headset loskoppelen en weer aansluiten.

Als het goed is staat bij Audiomodus/
Headset jouw Jabra headset op actief 
en is alles gereed.

Ga naar Instellingen/Lokale 
instellingen.

Als er staat “Niet aangesloten” dan 
kun je het beste even de USB head
set loskoppelen van de laptop en er 
weer opnieuw indoen.

Stap 1 Stap 2

Stap 3

SwyxIt! QUICKSTART

Alle functies van SwyxIt! zijn op de volgende manieren toegankelijk: direct via de inter-
face, in de menubalk of via het contextmenu (rechtermuisknop) van knoppen of snel-
toetsen. Met de toets F1 hebt u toegang tot uitgebreide onlinehulp.

1. Typ het telefoonnummer van de
gewenste deelnemer in het invoerveld. 

2. Neem de hoorn van de haak en klik op de
toets 'Van de haak: Van de haak' of op een lijntoets.
Of

1. Typ de naam van een deelnemer in het invoerveld. Tijdens het invoeren van een naam
wordt er in de telefoonboeken en (indien van toepassing) in uw Outlook-contactperso-
nen gezocht. De gevonden vermeldingen worden met de bijbehorende statusinforma-
tie weergegeven in een keuzelijst.

2. Dubbelklik op een vermelding om de oproep te starten.

 Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen. Als u een headset
gebruikt, activeert u de lijn door te klikken op de toets 'Hoorn van de haak' op de head-
set of de functietoets 'Headset' van de gebruikersinterface van SwyxIt!.

 Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen en op de toets 'Oppak-
ken' of op de sneltoets te klikken.

  1 Menunavigatie

  2 Telefoneren

  3 Een oproep beantwoorden of overnemen

Bestand Bewerken Lijnen Functies Lijsten Instellingen Help

Gesprekken Voicemail Telefoonboek Doorschakelen

Jones, John
Statustekst wihzigen...

Lijn 1
Lijn beschikbaar

Lijn 2
Lijn beschikbaar

Lijn 3
Lijn beschikbaar
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Bauer, Michaela

Becker, Helga

Schneider, Monika

Müller, Peter

Schmidt, Ursula

Koch, Werner

Meyer, Sabine

Schulz, Karin

Neumann, Jürgen

Richter, Klaus

Sneltoets 11

Sneltoets 12

Sneltoets 13

Sneltoets 14

Sneltoets 15

Sneltoets 16

Sneltoets 17

Sneltoets 18

Sneltoets 19

Sneltoets 20

...

 Klik op een vrije lijn en kies het gewenste 
nummer. Uw eerste gesprekspartner wordt in 
de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.

 U kunt tussen de gesprekspartners 
wisselen door op de desbetreffende 
lijn te klikken.

U hebt twee deelnemers op twee verschillende lijnen.
 Klik op de knop 'Doorverbinden' om beide deelnemers met elkaar te verbinden.
 De gesprekspartners zijn met elkaar verbonden. U neemt niet meer deel aan

het gesprek.

U hebt bijv. twee deelnemers op twee verschillende lijnen.
 Klik op de knop 'Conferentie' om een telefoonconferentie te starten.
 Beide lijnen worden samengevoegd tot een telefoonconferentie.

Terugbellen bij in gesprek
U belt naar een interne deelnemer die zelf net een telefoongesprek voert.

1. Klik met de rechtermuisknop op de sneltoets van de gewenste deelnemer en kies
'Terugbellen bij bezet'.
 Zodra de deelnemer weer vrij is, wordt de toets 'Terugbellen' geactiveerd en klinkt

er een akoestisch signaal.
2. Klik vervolgens op de toets 'Van de haak' of neem de hoorn van de

haak om met de deelnemer verbonden te worden.

Terugbelverzoek
De interne deelnemer die u belt, neemt niet op of is afgemeld.

 Klik tijdens het bellen naar de deelnemer met de rechtermuisknop op de betreffende
lijn en kies 'Terugbellen verzoeken'.
 Uw terugbelverzoek wordt toegevoegd aan het gesprekslogboek van de andere

deelnemer.

Een oproep of een groepsoproep wordt aangegeven door: een oproepsymbool en een
tekstballon met het telefoonnummer en de naam van de beller in de taakbalk van Win-
dows, het activeren van de toets 'Oppakken' en (indien van toepassing) een knipperende
statusindicator in de sneltoets en na 10 seconden tevens een belsignaal.

  4 Een tweede gesprek voeren

  5 Twee deelnemers verbinden

  6 Een telefoonconferentie starten

  7 Terugbellen

Lijn 1

Lijn 2

Lijn 3

Verbinding in stand gehouden

Lijn beschikbaar

Start bellen

Jones, John, 297 
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7.  Koppeling met de Cloud omgeving 
(indien van toepassing) 
 
7.1. Wanneer je via de laptop een verbinding maakt naar een Cloud oplos
sing waar al SwyxIt! op actief is, zal er een CTI koppeling gemaakt dienen 
te worden tussen de SwyxIt! in de Cloud oplossing en de lokale SwyxIt! die  
zojuist geïnstalleerd is. 
 
7.2. Activeren van een CTI koppeling.

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Druk op het CTI icoontje* en het  
instellingen “SwyxIt! CTI” venster zal 
openen. 
*Na het instellen zal het CTI icoontje   
anders van kleur zijn wat aangeeft dat de  

koppeling actief is. 

Activeer de optie “CTI gebruiken” 
en druk op “Start koppelen”. Zodra 
de koppeling gemaakt is krijg je een 
melding dat de koppeling gelukt is.

U krijgt dan op de lokale omgeving 
een melding om CTI te blijven  
gebruiken, druk op “Accepteren”  
(of wacht 5 seconden) en de CTI  
koppeling blijft actief.

SwyxIt! QUICKSTART

Alle functies van SwyxIt! zijn op de volgende manieren toegankelijk: direct via de inter-
face, in de menubalk of via het contextmenu (rechtermuisknop) van knoppen of snel-
toetsen. Met de toets F1 hebt u toegang tot uitgebreide onlinehulp.

1. Typ het telefoonnummer van de
gewenste deelnemer in het invoerveld. 

2. Neem de hoorn van de haak en klik op de
toets 'Van de haak: Van de haak' of op een lijntoets.
Of

1. Typ de naam van een deelnemer in het invoerveld. Tijdens het invoeren van een naam
wordt er in de telefoonboeken en (indien van toepassing) in uw Outlook-contactperso-
nen gezocht. De gevonden vermeldingen worden met de bijbehorende statusinforma-
tie weergegeven in een keuzelijst.

2. Dubbelklik op een vermelding om de oproep te starten.

 Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen. Als u een headset
gebruikt, activeert u de lijn door te klikken op de toets 'Hoorn van de haak' op de head-
set of de functietoets 'Headset' van de gebruikersinterface van SwyxIt!.

 Beantwoord de oproep door de hoorn van de haak te nemen en op de toets 'Oppak-
ken' of op de sneltoets te klikken.

  1 Menunavigatie

  2 Telefoneren

  3 Een oproep beantwoorden of overnemen

Bestand Bewerken Lijnen Functies Lijsten Instellingen Help

Gesprekken Voicemail Telefoonboek Doorschakelen

Jones, John
Statustekst wihzigen...

Lijn 1
Lijn beschikbaar

Lijn 2
Lijn beschikbaar

Lijn 3
Lijn beschikbaar
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Bauer, Michaela

Becker, Helga

Schneider, Monika

Müller, Peter

Schmidt, Ursula

Koch, Werner

Meyer, Sabine

Schulz, Karin

Neumann, Jürgen

Richter, Klaus

Sneltoets 11

Sneltoets 12

Sneltoets 13

Sneltoets 14

Sneltoets 15

Sneltoets 16

Sneltoets 17

Sneltoets 18

Sneltoets 19

Sneltoets 20

...

 Klik op een vrije lijn en kies het gewenste 
nummer. Uw eerste gesprekspartner wordt in 
de wachtstand gezet en hoort wachtmuziek.

 U kunt tussen de gesprekspartners 
wisselen door op de desbetreffende 
lijn te klikken.

U hebt twee deelnemers op twee verschillende lijnen.
 Klik op de knop 'Doorverbinden' om beide deelnemers met elkaar te verbinden.
 De gesprekspartners zijn met elkaar verbonden. U neemt niet meer deel aan

het gesprek.

U hebt bijv. twee deelnemers op twee verschillende lijnen.
 Klik op de knop 'Conferentie' om een telefoonconferentie te starten.
 Beide lijnen worden samengevoegd tot een telefoonconferentie.

Terugbellen bij in gesprek
U belt naar een interne deelnemer die zelf net een telefoongesprek voert.

1. Klik met de rechtermuisknop op de sneltoets van de gewenste deelnemer en kies
'Terugbellen bij bezet'.
 Zodra de deelnemer weer vrij is, wordt de toets 'Terugbellen' geactiveerd en klinkt

er een akoestisch signaal.
2. Klik vervolgens op de toets 'Van de haak' of neem de hoorn van de

haak om met de deelnemer verbonden te worden.

Terugbelverzoek
De interne deelnemer die u belt, neemt niet op of is afgemeld.

 Klik tijdens het bellen naar de deelnemer met de rechtermuisknop op de betreffende
lijn en kies 'Terugbellen verzoeken'.
 Uw terugbelverzoek wordt toegevoegd aan het gesprekslogboek van de andere

deelnemer.

Een oproep of een groepsoproep wordt aangegeven door: een oproepsymbool en een
tekstballon met het telefoonnummer en de naam van de beller in de taakbalk van Win-
dows, het activeren van de toets 'Oppakken' en (indien van toepassing) een knipperende
statusindicator in de sneltoets en na 10 seconden tevens een belsignaal.

  4 Een tweede gesprek voeren

  5 Twee deelnemers verbinden

  6 Een telefoonconferentie starten

  7 Terugbellen

Lijn 1

Lijn 2

Lijn 3

Verbinding in stand gehouden

Lijn beschikbaar

Start bellen

Jones, John, 297 

<a href="tel:+31882042200">+31 88 204 22 00</a>


Pagina 8 • HANDLEIDING Installatie SwyxIt! voor thuiswerker

8.  Support via Teamviewer 
 
8.1. Remote Support 
Wanneer er problemen zijn tijdens deze installatie en/of je hebt onder
steuning nodig van Dstny dan is het prettig dat je alvast zorgt dat onze  
remote software (Teamviewer) is geïnstalleerd en het ID nummer bij de 
hand heeft zodat onze collega’s direct mee kunnen kijken op jouw laptop. 
 
8.2. Teamviewer installatie  
Via de webpagina www.dstny.nl/tv zal direct onze teamviewer  worden  
gedownload, je kunt dit bestand dan ook direct uitvoeren. Afhankelijk van 
de Webbrowser kun je dit bestand op verschillende manieren uitvoeren.

Chrome

Links onder in de webpagina heeft u de optie om TeamViewerQS te kunnen openen.

http://www.dstny.nl/tv
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Firefox

U krijgt een melding om het op te slaan. Wanneer je het opslaat kun je het via het 
pijltje omlaag (rechts boven) uitvoeren. 

Disclaimer 
 
6.4. Wanneer Teamviewer gedownload is krijg je onze Disclaimer (bevestig 
met Accepteren) en je krijgt dan direct het ID nummer.
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