voip
op android
met sipdroid

versie 2.2

Met de applicatie SIPdroid kunt u met uw
android smartphone bellen en gebeld
worden over uw Belcentrale voip account.

Instellen
Installeer Sipdroid Voip op uw toestel vanuit de android market . Open de applicatie en
ga naar het menu. Kies voor ‘Settings’ en voor ‘SIP Account Settings’. Vul de velden
als volgt in:

Authorization Username / De ontvangen Username (bv. 0031*001)
Password /
Het ontvangen wachtwoord
Server or Proxy /
De ontvangen Proxy (bv. pbx9.belcentrale.nl)
Domein /
Nogmaals de ontvangen Proxy
Port /
5060
Protocol /
UDP
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Gebruik
Ga uit het ‘SIP Account Settings’
scherm en uit het menu. Het account
is correct aangemeld, wanneer er een
groen cirkeltje te zien is links boven in
het scherm. Zolang dit groene
icoontje te zien is, bent u bereikbaar
via het ingevoerde voip account en
belt u hiermee uit. Deactiveer het
account door de applicatie in het
menu uit te schakelen. U kunt nu naar
de normale telefoon omgeving van
het toestel gaan om uit te bellen. U
ziet dat u geen contacten hoeft te
importeren naar de applicatie maar
dat u de contacten van uw toestel
kunt gebruiken. Bij een inkomend
gesprek, verschijnt er een scherm van
SIPdroid, die u omhoog kunt schuiven
om het gesprek te beantwoorden.
Beëindig het gesprek door het scherm
weer naar beneden te schuiven.

Netwerk
Belcentrale heeft de SIPdroid applicatie succesvol getest op een aantal android
phones, maar kan niet garanderen dat deze software op elke smartphone correct zal
functioneren. De kwaliteit van gesprekken is afhankelijk van het netwerk dat gebruikt
wordt. Belcentrale raadt aan bij het bellen met de SIPdroid gebruik te maken van een
WiFi verbinding in plaats van de 3G verbinding van het toestel zelf.

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

