Hoe configureert u uw VoIP-apparatuur voor uw provider?
De hoeveelheid aangeboden VoIP-apparatuur groeit sterk, evenals het aantal VoIPproviders en –diensten. Wij merken helaas dat een willekeurige combinatie van
hardware en software niet zonder meer probleemloos samenwerkt. Ook blijkt dat
het achterhalen van de provider-specifieke instructies soms veel tijd kost. En om u
een handje te helpen bieden wij u in dit document een overzicht van een aantal
basisinstellingen per provider. Afhankelijk van het type hardware dat u gebruikt
kunt u met deze informatie de gevraagde velden invullen.
Heeft u een suggestie, aanvulling of opmerking? Dan zijn wij daar erg blij mee,
mailt u ons gerust op callvoip@callvoip.nl
CallVoip Telefonie
sip poort

5060

registrar

sip.sipnl.net

domain/realm

sip.sipnl.net

proxy

sip.sipnl.net

sip server

sip.sipnl.net

outbound proxy

sip.sipnl.net

account name

gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 31501234567)

authorization user

gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 31501234567)

password

uw wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.xten.com

opmerking

Zie uw CallVoip Accountgegevensformulier

BudgetPhone
sip poort

5060

registrar

budgetphone.nl

domain/realm

budgetphone.nl

proxy

sip.budgetphone.nl

sip server

budgetphone.nl

outbound proxy

sip.budgetphone.nl

account name

gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)

authorization user

gebruikersnaam (31 + netnummer + telefoonnummer, bv. 317330300)

password

uw wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.fwdnet.net

opmerking

Gegevens worden u in de welkomstmail verstrekt.

Koldingweg 19-1

9723 HL | Postbus 5236 9700 GE Groningen | kvk 02066541 | btw NL1041.63.252.B01

ING 5041280 | Rabobank 32.94.02.501 | IBAN NL35 RABO 0329 4025 01 | BIC RABONL2U
T 050 – 526 49 33 | F 050 – 820 00 08 | aanvraag@callvoip.nl | www.callvoip.nl

VoipBuster
sip poort

5060

registrar

voipbuster.com

domain/realm

sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)

proxy

sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)

sip server

sip.voipbuster.com (NB: serveradressering kan wijzigen!)

outbound proxy

[laat dit veld leeg]

account name

uw gebruikersnaam

authorization user

uw gebruikersnaam

password

uw wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.fwdnet.net, stun.voipbuster.com

opmerking

Bij registratieproblemen kan het helpen om het IP-adres van de sipserver
in te vullen (dit kunt u bv. opzoeken door via de DOS-prompt op te
vragen: ping sip.voipbuster.com

Xeloq
sip poort

6060

registrar

goandcall.com

domain/realm

goandcall.com

proxy

goandcall.com of sip.goandcall.com:6060

sip server

sip.goandcall.com:6060

outbound proxy

goandcall.com of sip.goandcall.com:6060

account name

uw gebruikersnaam

authorization user

uw gebruikersnaam

password

uw wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.fwdnet.net

opmerking

Bij uitbellen naar normale nummers: begin het nummer met de
internationale landcode.
Sluit gebelde nummers altijd af met een hekje (zowel normale nummers
als Xeloq-nummers).
Voorbeeld 1: 0031 23-562 96 28#
Voorbeeld 2: 700200#

pagina 2/4 | 2 januari 2010 | callvoip.nl

Telfort telefonie
sip poort

5060

registrar

tel.telefoniedienst.nl

domain/realm

tel.telefoniedienst.nl

proxy

sip.telefoniedienst.nl

sip server

sip.telefoniedienst.nl

outbound proxy

sip.telefoniedienst.nl

account name

uw Telfort gebruikersnaam

authorization user

uw Telfort gebruikersnaam

password

uw Telfort wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.xten.com

opmerking

aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Telfort vermeldt verder op haar site de volgende instellingen:
URL type coding: SIP
Registration interval: 6000 seconds
Session expires: 1800 seconds
Reserved RTP port range: UDP 16384-32767
Codecs: First negotiated G.729 secondly negotiated G.711 a-law type
DTMF mode: PCM
Sending INVITE Anonymous: Not permitted
Echo Cancellation G.168: In use
Voice Activation Detection: Not in use
SIP SUBSCRIBES messages: Not permitted
Zie: http://klantenservice.internet.telfort.nl/Online-technische-hulp/Vast-bellen.aspx#openfaq11019
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XS4ALL telefonie
sip poort

5060

registrar

sip.xs4all.nl

domain/realm

sip.xs4all.nl

proxy

sip.xs4all.nl

sip server

sip.xs4all.nl

outbound proxy

sip.xs4all.nl

account name

uw XS4ALL telefoonnummer (08xxxxxx)

authorization user

uw XS4ALL telefoonnummer (08xxxxxx)

password

uw XS4ALL wachtwoord

stunserver (optie)

bv. stun.xten.com

opmerking

aangeraden CODECS: G.729, G.711 a-law type

Deze tips worden u aangeboden door:

CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T 050-526 49 33
F 050-526 49 63
callvoip@callvoip.nl
www.callvoiptelefonie.nl
CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor
particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.
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