handleiding
bria voor
android
versie 3.1

Met Bria voor Android is het mogelijk uw Belcentrale
Voip account te registreren op uw smartphone en hiermee uit te bellen en gebeld te worden.

Uw account instellen
Installeer Bria Android Edition op uw
toestel. Toets het Bria icoontje aan op de
display om de applicatie te openen. Toets
‘Add Account’ om uw gegevens in te voeren. U ziet ook voorgeconfigureerde accounts staan van verschillende providers
waaronder Belcentrale. Kies deze echter
niet, maar maak een nieuw account aan
met de ‘Add Account’ knop. Houdt de
inloggegevens, die u van Belcentrale ontvangen heeft bij de hand. Deze gegevens
vult u als volgt in:

Display Name / 		
User Name / 		
Password /
Domein /
Outbound Proxy /

Vul een gewenste naam in
Vul uw ontvangen gebruikersnaam in bv. 1332*0001
Vul uw ontvangen wachtwoord in
Vul uw ontvangen proxy in bv. pbx2.belcentrale.nl
Vul uw ontvangen proxy in bv. pbx2.belcentrale.nl

Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd,
drukt u de toets op uw toestel om terug te
gaan. Vink vervolgens het account aan,
om deze definitief aan te melden.

Wanneer het niet lukt om te registreren,
kijkt u dan of alle gegevens goed zijn ingevuld. Nadat het account correct is geregistreerd, toetst u de back-knop op uw toetsel
om terug te gaan.

Netwerk
U kunt Bria gebruiken over het 3G netwerk en over Wi-Fi. Wij raden echter aan gebruik te maken van Wi-Fi voor een stabielere verbinding. Schakel deze dus in op het
toestel. U kunt ook instellen dat Bria altijd over het Wi-Fi netwerk belt, door onderaan
het scherm naar ‘Settings’ te gaan en vervolgens naar ‘Wireless & networks’. Scroll
omlaag en klik ‘Mobile Networks’ aan. Zet ‘Data enabled’ op On en ‘Use only 2G networks’ op Off (dit zodat het 3G netwerk gebruikt wordt). Let wel, u zult niet bereikbaar
zijn wanneer er geen Wi-Fi verbinding beschikbaar is.

Bellen en gebeld worden
U kunt nu bellen en gebeld worden op het account. Bel uit door onderaan ‘Phone’ te
toetsen. Voer nu een telefoonnummer in en toets het groene hoorntje onderaan het
scherm. Verbreek de verbinding door het rode hoorntje te toetsen. Bij een inkomend
gesprek zal ‘Incoming Call’ in scherm verschijnen. U kunt het gesprek aannemen door
het groene hoorntje te toetsen of weigeren door het rode hoorntje te toetsen.
Wanneer u de Bria applicatie actief laat op uw telefoon, blijft u bereikbaar op uw Voip
account, ookal staat de applicatie niet open. Dit ziet u aan het gele icoontje in de taakbalk. Schakel Bria helemaal uit door in de applicatie op de menuknop van uw toestel
te drukken en te kiezen voor ‘Exit’.

Telefoonboek
Vanuit Bria blijft u gebruik maken van het telefoonboek van uw smartphone. U hoeft
dus niet opnieuw contacten op te slaan. In de applicatie kunt u onderaan ‘Contacts’
aantikken. Het telefoonboek zal openen. U kunt het gewenste contact selecteren en
deze bellen.

Functies tijdens het bellen
Tijdens uw telefoongesprek worden verschillende functies getoond in het scherm:
Mute / Schakel deze functie in zodat de
andere partij u niet kan horen. Keypad /
Het cijferblok verschijnt. Tijdens het gesprek
kunt u cijfers toetsen. Speaker / Standaard
ingesteld, tenzij u een koptelefoon of headset gebruikt. Add Call / U heeft de mogelijkheid om een tweede gesprek te starten
en vervolgens door te verbinden of een
conferentie te starten. Hold / Zet bellers in
de wacht, toets nogmaals om het gesprek
terug te halen.

Doorverbinden
U kunt een lopend gesprek doorverbinden
met een collega of een extern telefoonnummer en daarbij overleg plegen zodat u
de doorschakeling kunt aankondigen. Ook
kunt u doorverbinden zonder overleg. Bij
doorverbinden met overleg tikt u tijdens
het gesprek de ‘Add Call’ toets en voert u
het nummer in van een collega of een externe partij. Toets nogmaals de ‘Add Call’
toets. U kunt overleggen met de derde partij. Met de transfertoets verbindt u de twee
gesprekken met elkaar. De verbinding op
uw toestel zal verbroken worden. U kunt
doorverbinden zonder overleg door
tijdens het gesprek ‘Hold’ en vervolgens
‘Add Call’ te toetsen en het nummer in te
voeren van een collega of externe partij.
Toets nu de tranfertoets om de contacten
direct met elkaar te verbinden.
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Conferentie
Met Bria voor Android is het ook mogelijk om met twee andere contacten een
conferentie op te starten. Dit doet u op
de volgende manier. U start een gesprek
met de eerste contact persoon en nadat
u verbinding heeft gemaakt tikt u de ‘Add
Call’ toets aan. Voer het telefoonnummer
in van de tweede contact persoon en toets
nogmaals de ‘Add Call’ toets. U ziet nu
beide gesprekken in het scherm. Verbindt
uw eigen toestel tegelijk met de twee contacten door ‘Merge’ te klikken.

Bria voor Android is geen software van
Belcentrale en daarom wordt er naast
deze handleiding verder geen support
geleverd op dit product.

Belcentrale BV
Westblaak 142
3012 KM, Rotterdam
tel. 088 333 444 6
fax 088 333 444 7

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen
en ondersteuning van apparatuur. Belcentrale is telefonisch bereikbaar op
088 333 4446 (keuze 2) of mail naar support@belcentrale.nl

