Handleiding
Mobile APP VoipCenter

Mobiele APP VoipCenter (config)

Overzicht :

➢

iOS/ Android APP

De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar via deze smartphone app:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Raadplegen module Telefoontoestellen (SIP-accounts) : status + overzicht + details
Raadplegen module Telefoonnummers : overzicht + details
Raadplegen module belplannen: overzicht + details
Raadplegen module Back-up routes: overzicht + details
Raadplegen module Function Indicators : status + overzicht
Raadplegen gesprekshistoriek : overzicht
Activeren / Deactiveren Function Indictor
“Call-me” functie om gebeld te worden op uw GSM-nummer met een kiestoon om te
bellen via uw VoipCenter Cloud PBX (en dus via VoIP)
De laatste nieuwsberichten
Ontvang push-notificaties

APP activeren
Klik op de knop “Instellingen”

Zet de switch op groen (zodat de app actief kan gebruikt worden)
Hier ziet u de APP ID (die u eveneens dient in te geven in uw APP om in te loggen)

Gebruiker aanmaken
Naast het activeren van de app dient u ook gebruiker(s) aan te maken met elk een unieke
gebuikersnaam (login) en paswoord.
Klik op “toevoegen” om een gebuiker aan te maken.
➢

Basis

Geef een naam op voor deze gebruiker (enkel nuttig om een gebruiker vlot terug te vinden in het
overzicht).

➢

Geavanceerd

Van belang indien men wil gebruik maken van de optie “bell mij”.

Bepaal de SIP-account via dewelke de uitgaande oproep gebeurt:
Bepaal het paswoord die men moet opgeven alvorens een uitgaande oproep te kunnen maken
(Dit is niet het paswoord die je nodig hebt om in te loggen op de app!!)
Geef de GSM-nummer(s) op die hiervan gebruik kunnen maken.

Inloggen op de APP
Nadat u de app hebt geïnstalleerd op uw smartphone dient u in te loggen:
U heeft volgende gegevens nodig:
ID

(zie “instellingen”) Voor iedere gebruiker op deze PBX is de ID identiek

Gebruikersnaam

zie “overzicht” : login

Wachtwoord

zie “overzicht” : paswoord ( klik op oogje om zichtbaar te maken)

