HANDLEIDING BRIA VOOR IPHONE
SIP account instellen
1-) Installeer Bria iPhone Edition op uw toestel.
2-) Toets het Bria icoontje aan op je Iphone display om de applicatie te openen.
3-) Toets het plusje + om een account toe te voegen.

4-) SIP Account gegevens invullen als volgt:

Account Name : Uw naam
Display as
: Uw naam
Username
: Vul uw ontvangen gebruikersnaam in
Password
: Vul uw ontvangen wachtwoord in
Domain : Vul uw ontvangen domein in sip.siplijn.com
5-) Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, scrollt u omlaag naar ‘Enabled’ en zet u deze op on om uw
account te registreren. Druk vervolgens in de rechter bovenhoek op ‘Save’. Wanneer het niet lukt om te
registreren, kijkt u dan of alle gegevens goed zijn ingevuld.

Netwerk
Wij raden aan gebruik te maken van Wi-Fi bij het gebruik van Bria voor een stabielere verbinding.
Schakel deze dus in op het toestel. Ga hiervoor vanuit het normale iPhone scherm naar ‘Settings’ en naar
‘Wi-Fi’. Zet Wi-Fi aan. Kies een netwerk om mee te verbinden. Stel ook Mobiele data in (wanneer
mogelijk): ga vanuit het normale iPhone scherm naar ‘Settings’, ‘General’ en vervolgens ‘Network’. Zet
‘Mobiele Data’ aan.

Bellen en gebeld worden
U kunt nu bellen en gebeld worden op het account. Bel uit door onderaan ‘Phone’ te toetsen. Voer nu
een telefoonnummer in en toets de groene knop onderaan het scherm. Verbreek de verbinding door de
rode knop te toetsen.
Beschikt u over meerdere accounts, dan kunt u kiezen met welk account u uit wilt bellen door de knop
rechts boven in de hoek te drukken en het gewenste account te kiezen.
Wanneer u de Bria applicatie open heeft staan en er komt een inkomend gesprek binnen, zal het
‘Incoming Call’ scherm verschijnen. U kunt het gesprek aannemen door de groene ‘Answer’ knop te
toetsen of weigeren door de rode ‘Decline’ knop te toetsen.
Wanneer u een iPhone 3GS (of nieuwer) heeft, kunt u de Bria ook op de achtergrond actief laten. Bij een
besturingssysteem van iOS 5 of hoger, kunt u kiezen voor de gewenste notificatie van een inkomend
gesprek.
Ga hiervoor naar:
‘Settings’, ‘Notifications’ en ‘Bria on your device’ en kies voor ‘Alerts’ of ‘Banners’.
Inkomend gesprek is alleen mogelijk wanneer Bria applicatie active is.
Notificatie setting is : Banners

Telefoonboek
Vanuit Bria blijft u gebruik maken van het telefoonboek van uw iPhone. U hoeft dus niet opnieuw
contacten op te slaan. In de applicatie kunt u onderaan ‘Contacts’ aantikken. Het telefoonboek zal
openen. U kunt het gewenste contact selecteren en deze bellen.

Functies tijdens het bellen
Tijdens uw telefoongesprek worden verschillende functies getoond in het scherm:
Mute : Schakel deze functie in zodat de andere partij u niet kan horen.
Keypad : Het cijferblok verschijnt. Tijdens het gesprek kunt u cijfers toetsen.
Speaker: Standaard ingesteld, tenzij u een koptelefoon of headset gebruikt.
Hold : Zet bellers in de wacht, toets nogmaals om het gesprek terug te halen.
Add Call : U heeft de mogelijkheid om een tweede gesprek te starten en vervolgens door te verbinden of
een conferentie te starten.
More : Neem het gesprek op, verbind het gesprek door.

Doorverbinden
U kunt een lopend gesprek doorverbinden naar een collega of een extern telefoonnummer en daarbij
overleg plegen zodat u de doorschakeling kunt aankondigen. Ook kunt u doorverbinden zonder overleg.
Bij doorverbinden met overleg tikt u tijdens het gesprek ‘Add call’ en belt u naar een collega of extern
telefoonnummer.
U kunt overleggen met de tweede partij en wisselen tussen de twee gesprekken door voor ‘Swap calls’ te
kiezen.
Verbindt de twee gesprekken met elkaar door ‘More’ te klikken en ‘Transfer to..’ te selecteren. U kunt
doorverbinden zonder overleg door tijdens het gesprek ‘More’ aan te tikken en te kiezen voor ‘Transfer’.
Toets het nummer van een collega of een extern telefoonnummer (ga hiervoor naar ‘Phone’ wanneer dit
nodig is) en kies ‘Xfer’. Bij u zal de verbinding worden verbroken. De twee andere partijen worden met
elkaar verbonden.

Conferentie
U kunt met twee andere contacten een conferentie op starten door tijdens het eerste gesprek ‘Add call’
te tikken. Vervolgens belt u naar een tweede contactpersoon. Kies nu voor ‘Merge’ om met zijn drieën
een gesprek te voeren.

Gesprekken opnemen
U kunt gesprekken opnemen, opslaan en later terug luisteren. U doet dit door tijdens het gesprek ‘More’
te klikken en vervolgens ‘Start Recording’. Elk moment kunt u ‘Stop Recording’ toetsen om de opname te
stoppen. Luister de opnames terug door naar ‘History’ te gaan. U ziet hier alle gevoerde gesprekken en
de bijbehorende opnames.
Bria voor iPhone is geen software van Totalin BV/VOIPZEKER en daarom wordt er naast deze handleiding
verder geen support geleverd op dit product.

