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1 Inleiding

Dit document is de handleiding voor de gnTel app vanaf versie 4.0.x. De app is makkelijk in gebruik,
maar kent een brede reeks aan toepassingen. In dit document wordt de installatie en het gebruik
van de app stapgewijs uitgelegd voor mensen die de app willen gebruiken.

2 Installatie

Download de app

De app is kosteloos verkrijgbaar in de Play Store voor Android
telefoons en in de App Store voor iPhones.

Open de gnTel app

Na installatie is het mogelijk om de app direct te openen.
Voor een optimale werking van de app is er toegang nodig
tot je contacten en belpermissies. Het wordt aangeraden om
beide verzoeken toe te laten.
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App koppelen

Nadat de app geopend is kom je uit op het scherm dat je hier
rechts ziet. Hier voer je het mobiele nummer in dat gekop-
peld is aan jouw account voor de app. Heb je nog geen ac-
count? Neem dan contact op met de servicepartner.
Na deze stap is de initiële configuratie gereed en krijg je het
dashboard van de app te zien.
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3 Gebruik

In het dashboard zijn er een aantal opties. Onderin het
scherm kan er genavigeerd worden naar de tabbladen ‘Re-
cents’, ‘Contacts’ en ‘Settings’. Daarnaast is er een blauwe
knop met tien witte puntjes voor de dialer. De drie tabladen
worden elk hieronder verder uitgelegd.

Recents (Belgeschiedenis)

Met dit tabblad is de recente belgeschiedenis in te zien
(gesorteerd op datum). Door op het hoorntje te drukken
dat rechts van het telefoonnummer staat kan het betreffende
nummer opnieuw gebeld worden.
Het is mogelijk om een nummer uit de belgeschiedenis toe
te voegen aan de lijst met contacten door een nieuw con-
tact aan te maken of door het nummer toe te voegen aan
een bestaand contact. Selecteer het betreffende nummer en
kies daarna voor ‘Create new contact’ om een nieuw contact
aan te maken of ‘Add to a contact’ om het nummer toe te
voegen aan een bestaand contact.

Daarnaast zijn er ook nog de opties ‘Copy number’ en
‘Delete’ . ‘Copy number’ kopieert het betreffende nummer
naar het klembord van het toestel en ‘Delete’ verwijdert het
betreffende nummer uit de belgeschiedenis.
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Contacts (Contactenlijst)

Dit tabblad geeft de contacten weer op je telefoon (gesor-
teerd op naam) mits daar toestemming voor gegeven is. Het
is vanuit dit venster mogelijk om een contact te bellen door
op de naam van het contact te drukken. Door op het verg-
rootglas bovenin het scherm te klikken kan er gezocht wor-
den op naam naar een contact.

Dialer (Toetsenblok)
Door te klikken op de knop voor het toetsenblok komt het
toetsenblok naar voren. Voer hier een nummer in en druk
op het groene hoorntje om uit te bellen naar het ingevoerde
nummer.
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4 Settings (Instellingen)

In dit tabblad kunnen er een aantal instellingen vande app
geconfigureerd worden.

Account
Onder de account instellingen is te zien welk account gekop-
peld is met de app. Het is slechts mogelijk om maar één
account gelijktijdig aan de app te koppelen. Het gekoppelde
account bepaalt onder andere het nummer waarmee uitge-
beld wordt. Klik op ‘Log out’ om het gekoppelde account te
ontkoppelen.

Call settings (Bel instellingen)

Bij de instelling ‘Calling mode’ kan er uit twee verschil-
lende opties gekozen worden. De opties zijn: ‘Direct bellen’
en ‘Terugbellen’. De verschillende opties worden hieronder
toegelicht:

Direct bellen
De meeste gebruikers en organisaties kiezen voor direct bellen. De telefoon werkt precies zoals u
gewend bent. U belt en het systeem maakt verbinding met het gekozen nummer. Het gesprek vindt
plaats via ons platform, maar u merkt dit niet. De kosten van de oproep van het platform naar het
nummer dat u belt, verschijnen op uw factuur van uw vaste provider, terwijl de kosten van bellen
van uw mobiele telefoon naar het platform op uw factuur van uw mobiele provider.

Terugbellen

Bedrijven waar mensen hun eigen mobiele telefoon gebruiken voor zakelijke gesprekken kiezen vaak
voor de optie ‘terugbellen’. Wanneer deze optie gebruikt wordt worden alle kosten direct in rekening
gebracht op het eigen account. Zodra er gebeld wordt, maakt het platform verbinding met de beller
en vervolgens met het nummer dat wordt gebeld. Het is even wennen, maar werkt echt goed.
Bij de optie ‘About calling modes’ wordt uitgelegd wat de verschillende calling modes inhouden. De
optie ‘Block caller ID’ geeft aan of het gekoppelde account anoniem uitbelt of niet. Wanneer deze
optie aangevinkt staat krijgt het nummer dat wordt gebeld vanuit de app ‘Anoniem’ op het scherm
te zien. De optie ‘Mobile do not disturb’ geeft aan of het gekoppelde account van de app gebeld kan
worden of niet. Op deze manier kunnen zakelijke gesprekken worden afgewezen terwijl privé
gesprekken op het mobiele toestel nog wel binnenkomen.
Aanvullende informatie over de app is te vinden onder ‘Info’. Hier is het privacybeleid te vinden en
ook een korte uitleg over (nieuwe) functionaliteiten van de huidige versie van de app.
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5 FAQ

Ik krijg de melding “Slow down. Try again in a few minutes”
onderaan het scherm bij het inloggen, wat nu?
Dit treedt op bij meerdere inlog pogingen kort achter
elkaar. De app laat alleen 1 inlog poging (met SMS bericht)
toe per 3 minuten. Zodra deze timer voorbij is kan er
nogmaals poging gedaan worden

Ik zie de melding “Alert: To use the gnTel app you need an
active subscription. . . ” op het scherm verschijnen, wat nu?
Dit treedt op bij meerdere inlog pogingen kort achter
elkaar. De app laat alleen 1 inlog poging (met SMS bericht)
toe per 3 minuten. Zodra deze timer voorbij is kan er
nogmaals poging gedaan worden
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Ik zie de melding “Alert: The application needs all the
required permissions, Some features may be limited” op het
scherm verschijnen, wat nu?
Dit treedt op bij het openen van de app wanneer de
app niet alle rechten heeft die nodig zijn om optimaal te kun-
nen functioneren. Functies zoals uitbellen en het weergeven
van contacten zullen niet werken als hier geen rechten
voor verleend zijn. Druk op ‘Change’ en sta alle benodigde
rechten toe om deze melding niet meer te krijgen.

Ik zie de melding “ERROR Onjuiste instelling – heeft u uw
instellingen al aangepast?” onderaan het scherm, wat nu?
Dit treedt op bij een poging om te bellen terwijl de app
geen gekoppeld account kan vinden. Log uit en probeer
opnieuw in te loggen. Mocht dit het probleem niet oplossen
neem dan contact op met de servicepartner.
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Ik zie de melding “Your phone could not contact the server.
Try again later.” onderaan het scherm, wat nu?
Dit treedt op bij het openen van de app als de app geen
gekoppeld account kan vinden. Log uit en probeer opnieuw
in te loggen. Mocht dit het probleem niet oplossen neem
dan contact op met je servicepartner.

Ik zie de melding “com.androidnetworking.error.ANError:
. . . ” onderaan het scherm, wat nu?
Dit treedt op zodra de app geen verbinding kan maken
met het internet. Controleer de internetverbinding.
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Ik zie de melding “The number you want to dial is invalid.”
onderaan het scherm, wat nu?
Dit treedt op als het nummer waarnaar wordt gebeld
ongeldig is. Controleer het opgegeven telefoonnummer en
probeer het opnieuw.

Ik zie de melding “Incorrect number or account does not
have the correct permissions to call this number” onderaan
het scherm, wat nu?
Dit treedt op als het nummer waarnaar wordt gebeld
ongeldig is of wanneer de huidige account waarmee wordt
uitgebelt geen toestemming heeft om het betreffende
nummer te bellen. Controleer het opgegeven telefoonnum-
mer en probeer het opnieuw. Mocht dit het probleem niet
oplossen neem dan contact op met je servicepartner.
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