
 

Verkorte handleiding Bria voor Iphone                                 

voizXL B.V. 
Straatweg 30A 

3604 BB  Maarssen 
Voice:  +31 (0)346 58 30 91 

Noodnummer: +31 (0)85 273 36 09 

Uw account instellen  
 Installeer Bria Iphone Edition op uw 

toestel.  

 Druk op het Bria icoontje om de 
applicatie te openen.  

 Kies ‘Settings’ en daarna ‘Accounts’ 

 Via de ‘+’ kun je een account toevoegen 

 U ziet voorgeconfigureerde accounts 
staan van verschillende providers. Kies 
voor SIP. 

 Vul de gegevens die u van voizXL heeft 
ontvangen als volgt in: 

 
Accountname: Vul de gewenste naam in 
Display Name: Vul de gewenste naam in 
User Name: Vul de ontvangen gebruikersnaam 
in 
Password: Vul het ontvangen wachtwoord in 
Domain: sip.voizxl.nl 
Outbound Proxy: Kunt u leeg laten 
 
Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd, 
drukt u op ‘Bewaar’. 
 

Netwerk 

U kunt Bria gebruiken over het 3G netwerk en 
over Wi-Fi. Wij raden echter aan gebruik 
te maken van Wi-Fi voor een stabielere 
verbinding. Schakel deze dus in op het 
toestel. U kunt ook instellen dat Bria altijd over 
het Wi-Fi netwerk belt, door onderaan het 
scherm naar ‘Settings’ te gaan en vervolgens 
naar ‘Wireless & networks’. Scroll omlaag en klik 
‘Mobile Networks’ aan. Zet ‘Data enabled’ op On 
en ‘Use only 2G networks’ op Off (dit zodat het 
3G netwerk gebruikt wordt). Let wel, u zult niet 
bereikbaar zijn wanneer er geen Wi-Fi 
verbinding beschikbaar is. 

 

 

Bellen en gebeld worden 
 U kunt nu bellen en gebeld worden op 

het account. Bel uit door onderaan 
‘Phone’ te toetsen.  

 Bij een inkomend gesprek zal ‘Incoming 
Call’ in scherm verschijnen.  

 Wanneer u de Bria applicatie actief laat 
op uw telefoon, blijft u bereikbaar op uw 
Voip account, ook al staat de applicatie 
niet open. Dit ziet u aan het gele 
icoontje in de taakbalk. 

 Schakel Bria helemaal uit door in de 
applicatie op de menuknop van uw 
toestel te drukken en te kiezen voor 
‘Exit’.  

 
Telefoonboek 
Vanuit Bria blijft u gebruik maken van het 
telefoonboek van uw smartphone. 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. 
 

 

 

 
  


