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In deze handleiding kunt u lezen hoe u uw SNOM IP telefoon configureert met een VoIPaccount 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.
Op de meeste modellen SNOM IP Phone kunt u het IP-adres vinden door op de toestel
met het vraagteken te drukken. Het IP-adres staat dan in beeld.
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 in het menu terecht
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Systeeminformatie
Zodra u op de SNOM bent ingelogd ziet u links in beeld het menu en rechts de pagina
waar de waarden worden getoond. Een SNOM heeft vaak beschikking over een ruim
aantal accountposities ofwel identities. Als u iets moet aanpassen is het handig te weten
waar u moet zoeken.
NB: Als u een toestel opnieuw wilt instellen, is het ook handig om het toestel eerst te
resetten naar fabrieksinstellingen om het pas daarna in te stellen.
 klik links in menu op [Systeeminformatie] om te zien hoeveel accounts er actief zijn,
op welke posities deze staan en van welke SIP server ze zijn. Als u dat weet kunt u
gericht de juiste identity pagina opzoeken om daar wijzigingen aan te brengen of een
account toe te voegen.

Hier ziet u een overzicht van de
toestelgegevens, oa het type, het MACadres, IP-adres en de firmware.

U ziet dat er een account actief is op Identity 1 en 2.
U ziet dat de account op accountpositie 1 niet actief is: [Inactive]
Dit is een account van SIP-server pbx.callvoip.nl
U ziet dat de account op positie 2 goed en wel is geregistreerd: [OK]
Ook dit is een account van SIP-server pbx.callvoip.nl
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Een Simmpl account instellen op een SNOM toestel
Ga in het menu van de SNOM naar de Identity positie die u wilt configureren of
aanpassen.
Rechts in het scherm ziet u een pagina met vier tabbladen: Login, SIP, NAT en RTP.
Op de volgende pagina’s laten we u de geadviseerde instellingen voor deze toestellen
zien.

Wij adviseren de velden op deze pagina als volgt in te vullen:
Belnaam:
bedrijfsnaam en gebruiker of verkort nummer
Account*:
SIP gebruikersnaam
Wachtwoord*:
SIP wachtwoord
Registrar:
185.19.237.5:5060
Authentication Username*: SIP gebruikersnaam
Voicemail:
1233+vm box nummer (als u company voicemail gebruikt)
Display tekst for idle screen: naam van de lijn (voor uzelf, in het scherm van de SNOM)
Met de button [Apply] slaat u de gegevens op.
Met de button [Re-Register] kunt u een account opnieuw registreren.
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Wij adviseren de volgende
instellingen voor de timers:
Proposed Expiry: 600s
Subscription Expiry (s): 600s
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Pakketgrootte:
verifieer dat hier 20ms staat.

Symmetrische RTP: uit
RTP encryptie: uit

pagina 5 van 9

LET OP: als u zo nu
en dan de melding
[overlapping
requests] krijgt,
pas dan waarde SIP
T1 (ms) aan van
500 (default) naar
1000. Met deze
instelling krijgt u
deze melding nu
niet weer.
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De SNOM telefoon herstarten of resetten naar fabrieksinstellingen
In menu [Geavanceerd]  [Update] kunt u de telefoon herstarten (de instellingen blijven
behouden) of resetten (de fabrieksinstellingen worden geladen en alle instellingen worden
gewist).

Reset: alles wissen en terug naar
fabrieksinstellingen
Herstarten: opnieuw starten met
behoud van instellingen.

Updatebeleid: hiermee kunt u bepalen hoe de telefoon omgaat met beschikbaar
firmware updates. Het advies is om updates zelf te doen en niet automatisch; als er een
firmware is die niet goed zou bevallen, dan kunt u dit zelf eerst testen om het dan bij uw
telefoons toe te passen.
Instellingen URL: deze link wordt o.a. gebruikt voor het laden van nieuwe firmware;
op de SNOM website (http://wiki.snom.com) kunt u de juiste URL downloaden om het
toestel van nieuwe firmware te voorzien.
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Product-afbeeldingen:
SNOM 870

SNOM 821

SNOM 370

Link naar website fabrikant:
http://wiki.snom.com
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