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In deze handleiding kunt u lezen hoe u uw GXP20xx IP telefoon configureert met een
VoIP-account van de Simmpl telefooncentrale.
1. maak een Simmpl toestelaccount aan
Voordat u de telefoon kunt instellen maakt u op de Simmpl centrale aan:

een gebruiker (Extension)

een toestel (Device)  hier vindt u ook de SIP-username en password
Voor meer informatie, raadpleeg de Simmpl handleidingenbibliotheek.
2. Vraag het IP-adres van uw IP-toestel op:
Om op het IP-toestel in te loggen heeft u het IP-adres nodig. Bij sommige modellen
GXP20xx toestellen staat dit in het display, u kunt het ook opvragen door op de ronde
menutoets te drukken, 1 x pijltje nar beneden (status) te kiezen en dan nogmaals op de
menutoets te drukken. U krijgt nu het IP-adres te zien. Dit ziet eruit als:
192.168.1.105
Inloggen:
Vraag het IP-adres van het toestel op
Ga naar internet en toets het adres met de puntjes in de browser-adresbalk in
Het standaard wachtwoord is [admin]
Na inloggen kom je gelijk op tab [advanced Settings]
Let op: als het toestel wijzigingen opslaat kan het terugkomen op een ANDER IPadres. Vaak wisselt een GXP tussen 2 IP-adressen.
Configuratie-instellingen voor de GXP-20xx / GXP1200
Schermprint van alle tabbladen met aandachtspunten:

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

Inloggen:
Vraag het IP-adres op en toets dit in in de browser
Het inlogscherm verschijnt.
Log in: het default password is [admin].

Status:
In de webinterface van de GXP-toestellen ziet u bovenaan een aantal tabbladen staan.
Default komt u terecht op tabblad [advanced settings].
Links staat tabblad status: hier vindt u gegevens over het toestel en haar huidige inzet.

Check hier de firmwareversie;
voor de GXP20xx toestellen is
de 1.2.5.3. de laatste.
Als deze er niet staat, is het
raadzaam het toestel te
updaten.
Hier zie je het aantal accounts
van het toestel en welke
daarvan geregistreerd zijn. Dat
kan er één zijn maar ook
meer. Let op: check ook even
de accounttabbladen met de
Not Registered accounts om te
zien wat daar staat.
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Basic Settings:
Op tabblad Basic Settings vindt u de netwerkinstellingen en kunt u de snelkietstoetsen
van het toestel programmeren als speeddial of als BLF: zien of een collega in gesprek is.

In veel gevallen zal IP op DHCP staan: dat
betekent dat het toestel een IP-adres van
de router krijgt.
Soms echter is er een vast IP-adres
ingesteld; zie bolletje:
[Statically configured as].
Wat het beste is, hangt af van de situatie.
Als er problemen zijn kan een VAST IPadres soms een verbetering opleveren;
houdt u dit in gedachten en ga zorgvuldig
om met deze gegevens omdat er ook veel
fout kan gaan.
Ook het invullen van de Google DNS kan
een probleemsituatie verbeteren. De
Google DNS-servers zijn:
8.8.8.8 en 8.8.4.4

…

Bij de Multi Purpose Keys (snelkiestoetsen)
kunt u BLF gebruiken voor andere
toestellen uit dezelfde Simmpl
gebruiksomgeving.
De knopjes tonen dan de status van de
collega’s (vrij, wordt gebeld, in gesprek).
U kunt ook op het knopje drukken om een
collega te bellen.
Kies:
Key Mode: Busy Lamp Field
Name: naam van de collega
UserID: het VERKORTE NR vd collega

Bij Time Zone kan kunt u onze eigen
tijdzone selecteren; het toestel toont dan
de juiste tijd in het display en in haar logs.

Als u zaken heeft gewijzigd klik dan op
[UPDATE] en ga naar de volgende
tabbladen om daar ook wijzigingen aan te
brengen. Als je met alle tabbladen klaar
bent, klik dan op REBOOT.
Het toestel zal herstarten en is na ca 1
minuut weer terug.
(NB: Grandstreams hebben de neiging om
te verspringen tussen 2 IP-adressen.)
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Advanced Settings:
Op tabblad Advanced Settings vindt u instellingen mbt de telefonie.
VoiceFrames per TX: 2
In oude firmwares kan deze een andere waarde
hebben gehad; zet u deze dan terug naar 2. Als
deze niet goed staat kunt u problemen hebben
met uitbellen, o.a. foutmelding
488: Not acceptable here)
No Key Entry Timeout:
Aantal seconden dat het toestel wacht na
intoetsen nummer tot start met bellen.
TIP: druk na intoetsen nummer op SEND of # om
het toestel gelijk te laten starten met bellen.
Use Random Port: YES
Default waarde is no; zet deze op YES zodat het
spraakverkeer gemakkelijker door uw netwerk
navigeert.

Firmware Server Path: de GXP-20xx firmware
staat op de Callvoip-server. Vul deze velden in
zoals in de schermprint en voorzie het toestel zo
van de laatste firmwareversie.
Check ook dat de optie [Always check for New
Firmware] aanstaat.

Phoneboook: het is mogelijk om het GXP-toestel
naar een XML adresboekfile te laten kijken.
Callvoip biedt een hosted phonebook service voor
5,- ex BTW per maand ongeacht het aantal
toestellen en kan dit voor u realiseren.

Distinctive Ring Tone: u kunt instellen dat
gesprekken vanaf een bepaald nummer een
andere rngtone krijgen. Zo kunt u telefoontjes
van een bepaalde relatie een andere ringtone
laten krijgen.
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Account-tabbladen
Op de Account-tabbladen stelt u de VoIP-accounts in.
Vult u deze velden als volgt in:
Account Active: YES
Account Name:
verkort nummer + naam
SIP Server:
pbx.callvoip.nl
Outbound Proxy:
pbx.callvoip.nl
SIP User ID:
[SIP gebruikersnaam]
Authenticate ID:
[SIP gebruikersnaam]
Auth. Password:
[SIP password]
Name:
Bedrijfsnaam + naam
Zorgt u ervoor dat de rood omrande velden
net zo worden ingevuld als op dit formulier.
RFC3581: als u deze op [YES] zet ziet u in
de Simmpl webinterface enkel het externe IPadres en niet het interne en externe IP-adres
van uw toestel in het netwerk.
Voice Mail UserID: hier kunt u het nummer
neerzetten dat u moet bellen om uw
voicemail te bereiken.
Voor de persoonlijke voicemailbox belt u
1233 (als deze is ingeschakeld).
Voor de bedrijfsvoicemailbox draait u 1233
gevolgd door het voicemailboxnummer (=
default laatste 4 cijfers van uw tel.nr.).
Dus bv: 12334050

DTMF is van belang voor het kunnen maken
van keuzes in keuzemenu’s.
Wij adviseren op optie [RTP (RFC2833)]

Hier kunt u aangeven van welke gesprekken
uw toestel een log moet bijhouden.

Account Ring Tone: hier kunt u een
ringtone instellen voor het betreffende
nummer: als u op dit nummer wordt gebeld,
dan hoort u deze ringtone.

Preferrede Vocoder: dit zijn de zogenaamde
codecs die de spraakkwaliteit bepalen. SImmpl
gebruikt alleen codecs PCMA en PCMA en dat
zijn codecs die van de hoge ISDN kwaliteit
uitgaan. U kunt deze codecs bovenaan
noteren.
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Product-afbeeldingen:
GXP2000

GXP1200

GXP2010
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GXP2020

Link naar website fabrikant:
http://www.grandstream.com/support/firmware
http://www.grandstream.com/products/gxp_series/general/documents/gxp_usermanual_english.pdf

Resetten (zie pagina 44 van de manual):
Via de ronde menutoets en de pijltjes kies [Configure] > [Factory Reset]
Toets nu het MAC adres in (zie sticker onderzijde toestel en webinterface)
Het toestel heeft een paar minuten nodig en komt dan blanco weer terug

Deze informatie wordt u aangeboden door:

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T: 050 – 820 00 00
F: 050 – 820 00 08
@: callvoip@callvoip.nl
W: www.callvoiptelefonie.nl
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