Counterpath Bria Iphone Edition Installationsguide för Wx3
Om ni har problem med en redan installerad klient eller om ni ska installera på en ny telefon så vänligen följ denna
guide:
1. Om ni redan har en Bria som inte fungerar korrekt avinstallera programmet och installera det på nytt genom att
ladda ner det ifrån App Store, sök på ”Bria Iphone” så kommer det dyka upp, kostar i dagsläget ungefär 60:‐
För att göra inställningarna så klickar man på ”Settings” i nedre högre hörnet, sedan går man in på ”Accounts”, där ni
får klicka på + tecknet upp till höger för att lägga till ett nytt konto.
Å Här ska man mata in kontoinformationen.
Kontoinformationen får ni direkt från wx3, alternativt
er växelansvarig på företaget där ni jobbar.
För vanliga wx3‐användare gäller denna
kontoinformation:
Display As: Valfritt namn som kommer visas mot
andra wx3‐kunder.
User name: Det som står innan @wx3.se i din SIP‐
adress.
Password: Lösenordet till ditt konto.
Domain: Detta skall alltid vara ’wx3.se’

När ni är klara med de
uppgifterna klickar ni
på”Account Advanced”.
Här ska ni fylla i följande:
Out. Proxy”: sbc.wx3.se
Auth Name:
Ditt användarnamn som
består av ’u’ och sedan 4
siffror_4 tecken. Ex:
’u4400_wqw1’
Global IP: OFF

För kunder som har wx3 IP‐växel så gäller istället denna kontoinformation:
Display As: Kan lämnas tomt. IP‐växeln kommer att ersätta denna information med anknytningsinformation.
User name: Enhetskontots namn, ex ’dev.01’
Password: Lösenordet på enhetskontot
Domain: Här skriver du in IP‐adressen till växeln. Detta kan vara en publik eller privat IP‐adress.
Klicka ur Global IP under ”Account Advanced”
Enhetkontot i växeln ska ha ’NAT’‐knappen ikryssad. Viktigt är också att det bara är en klient som använder ett specifikt
enhetskonto.

Om man inte ska ta emot inkommande samtal, utan endast ringa ut så kryssar man ”Incoming Calls” till OFF. Nu om allt
är konfigurerat rätt ska man kunna trycka på ”Register” och sen ska det gå att ringa.
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Om vi nu backar till ”Settings” och går in under ”User Preferences” så finns
det lite fler inställningar. Här kan man aktivera samtal via 3G (normalt sett
endast Wi‐Fi), man måste ha datapaket/fri datatrafik på sitt abonnemang
annars kan det bli dyrt. Man kan även aktivera ”Alert Answer” för förenkla
när man svarar på samtal med klienten.

Om allt är 100% rätt nu ska det se ut såhär och det är bara att köra!

För vidare frågor kan ni kontakta Wx3 Support på tel 0852508300 eller via epost: support@wx3.se
En utförlig guide (på engelska) på själva handhavandet av klienten finns hos Counterpath:
http://www.counterpath.com/bria‐iphone‐edition
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