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Wil je bellen via de computer? Overweeg dan het gebruik van een softphone:
een software-matige telefoon; een belprogramma op je computer.
Sluit een headset aan op de computer, bv via USB, en klaar.
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(050) 820 00 00
(050) 820 00 08
aanvraag@callvoip.nl
www.callvoip.nl

Zoiper is een gratis softphone voor Windows, Mac, iOS en Android.
Zoiper werkt goed met Callvoip: dit betekent echter geen garantie voor een goede
verbinding. Een computer heeft een eigen agenda en Zoiper staat hierbij
niet altijd bovenaan. En er zijn meer factoren van invloed op de
uiteindelijke spraakkwaliteit, bv andere processen, programma’s en
prioriteiten op de waarop Zoiper wordt gebruikt.
Wat te doen? Probeert het en kijk hoe het jou bevalt.
Hieronder vind je onze tips bij installatie.

Klik hier om Zoiper gratis te downloaden:
https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/current
Volg onderstaande instructies om Zoiper in te stellen.
1. Download Zoiper en doorloop de wizard
Kies onderaan voor [Continue as a Free user]
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2. Doorloop de wizard (zie schermprints vanaf pagina 4)
Gebruik de volgende gegevens:
Domain:
pbx.callvoip.nl
Username:
SIP-account gebruikersnaam (zie Callvoip centrale)
Password:
SIP-wachtwoord (zie Callvoip centrale)
Use auth. username:
SIP-account gebruikersnaam (zie Callvoip centrale)
Outbound proxy:
nee

Wacht tot het account registreert (groen bolletje en zie Zoiper).
Sluit een USB headset aan; tijdens de installatiewizard worden deze getest.
De gratis versie biedt basisfuncties.
Ook dooverbinden wordt niet ondersteund; dit kun je echter doen via de gratis
Callvoip Click to Dial extensie voor de Chrome browser. Je kunt dan doorverbinden naar
alle collega’s die ook Click to Dial hebben geinstalleerd.
De Pro versie biedt uitgebreidere functies.
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3. Zoiper gebruiken:
Met deze SIP account
ben je ingelogd.

Klik op het instellingsicoon om de instellingen
te zien en te wijzigen.

Kies hier of je contacten
ziet of de recente acties.

Klik op het raster om
het dialpad te openen
zodat je iemand kunt
gaan bellen.

Hier ste; je je status,
voicemail, audio en
instellingen verder in.
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4. Gebeld worden op Zoiper:
Een inkomend gesprek zie je zo: klik op ACCEPT om aan te nemen.
Als er gebeld wordt gaat het Zoiper icoon in de taakbalk knipperen.
Haal Zoiper naar voren.
Klik in het linker scherm op het gesprek om het zwarte detailscherm rechts open te
klappen.
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Installatieschermen in detail:
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Enkele kleine aanpassingen na installatie:
Open Zoiper en klik rechtsboven op het instellingsicoon

Klik op ACCOUNTS  klik op je account  je krijgt nu de settings te zien.

Klik rechtsboven op [ADVANCED] en check de aanpassingen hieronder.
Om de wijzigingen op te slaan: klik bovenin op UNREGISTER en vervolgens op REGISTER.
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