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SNOM 3xx aansluiten: configuratiewizard  

Het SNOM-toestellen kunnen zowel via het toestel als via de webbased 
configuratiepagina worden ingesteld. Dit heeft u in enkele minuten klaar. Alle 
SNOMs bieden Nederlands als interfacetaal.  
 
Als u de SNOM aansluit start deze met een installatiewizard.  
U wordt gevraagd om: 
- gebruikstaal: Nederlands 
- DHCP (dynamisch IP-adres) of vast IP-adres + DNS +Gateway: maak uw keuze 
- toonschema: Netherlands 
- tijdzone: +1 Netherlands, Amsterdam 
- VoIP-accountnaam: bv. CallVoip 
- Registrar: sip.sipnl.net of sip.callvoip.nl 
- Use ENUM: afhankelijk van uw situatie is dit [ja] of [nee] 
- Country Code: kunt u leeg laten, dit vult de CallVoip-centrale in 
- Area Code: kunt u leeg laten, dit vult de CallVoip-centrale in 
 
Sla de instellingen op door op het vinkje te klikken en de telefoon is al voor een 
groot deel geconfigureerd en start op. De verdere configuratie kunt u eenvoudig 
aan de hand van de uitgebreide webinterface van de telefoon doen.  

SNOM 3xx aansluiten: webbased configuratiepagina openen  

Om de webbased configuratiepagina van de SNOM te openen heeft u het IP-adres 
van het toestel nodig.  
Vraag het IP-adres van de telefoon op door op de helptoets (vraagteken) te 
klikken. Lees het IP-adres af. Type dit adres in de adresbalk van uw browser in. De 
configuratiepagina wordt nu geopend.  
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