Gratis bellen
via CSipSimple
op Android
Wilt u besparen op uw telefoniekosten en de integratie met uw zakelijke
telefonie meer uitbreiden? Geen probleem! Belcentrale biedt u de
oplossing.

CSipSimple

Met CSipSimple gebruikt u uw smartphone om mee aan te melden in uw PBX centrale en belt u gratis
onderling met uw collega’s. Tevens kunt u uw inkomende telefonie mobiel met u meenemen, zodat u
altijd en overal bereikbaar bent. Kortom: geniet van alle voordelen die Belcentrale u biedt, ook wanneer u onderweg bent!

Downloaden

Belcentrale is gecertificeerd voor de configuratie via CSipSimple, de installatie van uw account is daarom
eenvoudig en snel te realiseren. U kunt de applicatie downloaden op de volgende manieren:
/ Via de Android Market: CSipSimple van auteur Regis Montoya
/ Via Google Code: http://code.google.com/p/csipsimple/
/ Via de Android-URL: market://search?q=pname:com.csipsimple
/ Via de QR-code:

Registreren

Eenmaal geïnstalleerd en opgestart kunt u een aantal integratie opties kiezen, waaronder de integratie met
Android. Wij bevelen de integratie ten zeerste aan, puur gebruiksgemak! Selecteer ook de optie voor
beschikbaarheid van de mobiele verbinding en bewaar de instellingen.
Als de applicatie met succes is opgestart, kunt u een account toe gaan voegen door in het menu naar
‘Accounts’ te gaan.

Bij de instelmethode kunt u Belcentrale als provider in Nederland selecteren, zodat alle specifieke instellingen reeds correct zijn. Vervolgens dient u de velden in te vullen met de inloggegevens die u van Belcentrale
heeft ontvangen.
Gebruikersnaam /
Wachtwoord /
Server /

Uw ontvangen gebruikersnaam (bv. 0031*017)
Uw ontvangen wachtwoord
Kies uit de dropdown lijst de server waarop uw centrale is ingesteld. U heeft bijvoor
beeld als proxy pbx4.belcentrale.nl ontvangen, dan is uw server pbx4.

Sla het geheel op door ‘Bewaren’ te klikken. U ziet uw
account toegevoegd. Wanneer vermeld staat dat uw
account inactief is, heeft u waarschijnlijk niet de juiste
inloggegevens ingevuld. Indien gewenst kunt u via de
menuknop de instellingen openen, om extra opties
aan te passen.
Wanneer u nu via de telefoonkiezer een oproep
plaatst, kunt u kiezen met welke verbinding u uit wilt
bellen: uw GSM- of SIP-verbinding. Maakt u gebruik
van de SIP verbinding, dan kunt u ook uw interne
nummers bellen, om zo direct en gratis verbonden te
worden met de accounts binnen uw PBX centrale.
CSipSimple ondersteunt alle standaard opties voor
een softphone, zoals gesprekken in de wacht plaatsen, voicemail en gespreksopname.
Deze handleiding is geschreven met CSipSimple
versie 0.03-00 op Android 2.3.3.

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

