
Gigaset Pro biedt de N720IP Pro: een schaalbare MultiCell DECT oplossing die uitgebreid kan 
worden tot 100 DECT-handsets en 30 gelijktijdige gesprekken. Bovendien kan eenvoudig tot 30 
basisstations worden aangesloten waarmee s meer dekking wordt verkregen en een groter aantal 
gebruikers kan worden bediend. Dat maakt de Gigaset N720IP Pro een uitstekende oplossing 
voor groeiende organisaties of grote locaties.  

Eenvoudige ingebruikname Gigaset N720IP via Auto Provisioning Het Gigaset N720IP 
Pro systeem laat zich gemakkelijk en razendsnel in 
gebruik nemen dankzij de auto-provisioning. Koppel de manager 
en de basisstations. Hierin worden via autoprovisioning gemakkelijk 
en snel de toestelaccounts geregistreerd. 

Gigaset N720IP systeem uitbreiden  
Het kan voorkomen dat het N720IP Pro systeem wilt uitbreiden met een extra basisstation. Ook is het 
mogelijk dat de N720 DECT manager of een N720 DECT basisstation defect raakt en vervangen moet 
worden. De Gigaset N720IP Pro kan handmatig zijn ingesteld of Auto-provisioning kan zijn gebruikt. In 
de bijlagen worden deze situaties toegelicht.  

Gigaset N720 Basisstations. 
In deze handleiding gaan wij er vanuit dat de DECT Manager en Basisstations op de juiste manier 
geplaatst zijn. 
Het plaatsen van deze Basisstations gebeurt in zogenaamde clusters en synchronisatielevels.  

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de handleiding van Gigaset 
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO/Manuals+-
+N720+IP+PRO?preview=/7405577/501121470/A31008-M2316-M101-5-5419_nl_NL.pdf
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Handmatige configuratie 

1. Maak een of meer toestelaccounts aan

 een gebruiker (Extension)
 een toestel (Device)  de SIP-username en password

2. Sluit de DECT Manager en de Basisstations aan
Zorg dat alle basisstations op de juiste manier zijn opgehangen en zijn aangesloten. Noteer de MAC-
adressen van elk basisstation en noteer het cluster en gewenste synchronisatielevel.

3. Inloggen DECT Manager.
Zoek het IP-adres op. Dit is mogelijk door de N720 op te zoeken in de DHCP tabel van de router of
door gigaset-config.com/myDevice/
Vul het ip-adres vervolgens in de adresbalk van de browser in.
Het standaard wachtwoord is: [admin]

4. Updaten DECT Manager
Ga naar [Apparaatbeheer] en vervolgens [Firmware update]
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Huidige firmware: Hier is de 
huidige firmware van de DECT-
Manager te vinden.  

Update-methode: Wij adviseren 
om de optie 
[opeenvolgend] te selecteren. 
Hiermee wordt eerst de DECT 
Manager  geupdate en vervolgens 
de DECT Basisstations. 

Beschikbare Firmware: Indien er 
nieuwere firmware beschikbaar is 
wordt dat hier aangegeven. De 
firmware kan geupdate worden 
door op 
[firmware updaten] te drukken. 
Afhankelijk van het aantal 
basisstations kan dit proces enige 
tijd in beslag nemen. 
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5. DECT Basisstations Koppelen en instellen
De DECT Basisstations kunnen gekoppeld worden onder [Netwerk en aansluitingen] > [Nieuwe
basisstation aanmelden]

Extra instellingen 
Indien nodig kunnen op deze pagina de instellingen gewijzigd worden. 

Elk DECT Basisstation dient 
apart aangemeld te worden. Dit 
kan via de knop 
[bevestigen]. 

Per DECT Basisstation kan er een 
naam en IP-adres toegekend 
worden. 

Na eventuele wijzigingen drukt 
u op [Opslaan] 
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Als alle DECT Basisstations zijn aangemeld gaat u naar [Synchronisatie van de 
basisstations] in het linker menu. 

Stel hier per DECT basisstation 

het cluster en 

synchronisatieniveau in. 

De DECT Basisstations worden 

automatisch geüpdate. 

Op de [status] pagina is te 

zien of de DECT Basisstations 

correct zijn geüpdate.  
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6. VoIP Provider instellen

Ga naar [VoIP Providers] en selecteer [bewerken] achter de eerste Lijn.

Op deze pagina worden de server gegevens ingevuld.

Provider: sip.tealdor.nl
Domein:sip.telador.nl
Proxyserver-adres: sip.telador.nl
Proxyserverpoort:5060 

Registratieserver: sip.telador.nl Poort

registratieserver:5060 Registratie 

ververstijd:180 

Uitgaande proxy-mode: Automatisch 

Adres uitgaande server: sip.telador.nl
Uitgaande proxy-poort:5060 

Netwerkprotocol: Alleen UDP 
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7. SIP Gegevens
Ga naar [Handsets] Klik hier achter [nieuwe handset met eigen gegevens:] op [toevoegen]

Klik vervolgens op [geavanceerde instellingen tonen] 
[configuratie voicemail] 

Ga naar [instellingen voor de codecs] 

Scrol naar beneden en druk op opslaan. 

herhaal deze stappen indien meerdere accounts zijn. 

Login-naam: vul hier het sip-username in uit 
stap 1 
Login-wachtwoord: vul hier het sip-
wachtwoord in uit stap 1 Gebruikernaam: vul 
hier het sip-username in uit stap 1 
Displayname: vul hier het verkorte 
kiesnummer en eventueel naam van de 
gebruiker in. 
Selecteer VoIP-provider: kies hier Telador 

Geselecteerde codecs: 
Laat in dit lijstje alleen 
G.711a law en G.711 ulaw 
staan. Verwijder de overige 
codecs

Telefoonnummer voicemail: vul hier het 
voicemailnummer in waar naartoe gebeld moet 
worden om de voicemail af te luisteren.  
1233 = persoonlijke voicemail (default uit) 

 1233 + vmbox nummer= bedrijfsvoicemail 

[start registratie] 
Hiermee start u de aanmeld procedure van 
de handset. 
Op de handset gaat u naar [menu] > 
[instellingen] > [Aanmelden] > 
[handset aanmelden]. 
Vul de pin in die u op het scherm staat. 
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8. Geavanceerde VoIP Instellingen
Ga naar [Telefonie] > [Geavanceerde VoIP-instellingen]

DTMF over VoIP-verbindingen: Nee, 
selecteer vervolgens alleen RFC2833. 
Hiermee is het mogelijk om een keuze te 
maken in een keuzemenu. 

Listen ports voor VoIP-verbindingen: Ja 
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Configuratie via Provisioning. 

1. Sluit de DECT Manager en de Basisstations aan
Zorg dat alle basisstations op de juiste manier zijn opgehangen en zijn aangesloten. Noteer de MAC-
adressen van elk basisstation en noteer het cluster en gewenste synchronisatielevel.

2. Inloggen DECT Manager.
Zoek het IP-adres op. Dit is mogelijk door de N720 op te zoeken in de DHCP tabel van de router.
Vul het ip-adres vervolgens in de adresbalk van de browser in.
Het standaard wachtwoord is: [admin]

3. MAC-adres en MAC-id

Klik bovenin het scherm op het tabbald [status]  
Noteer  het MAC-adres en MAC-ID. Deze heeft u in de volgende stap nodig 

Log in op https://panel.telador.nl met uw gegevens. Ga naar [toestellen] en maak een nieuw toestel 
aan.

MAC-adres: de 12 tekens 
MAC-ID: de 4 tekens achter het MAC -adres 

Deze gegevens vindt u ook op de doos en op de 
achterkant van de DECT-Manager 
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stap 1 

Stap 2: 

Stap3 
Hier vult u de lijnnamen in. Tevens kunt u de lijnen aan een gebruiker koppelen.

Klik op [bijwerken] en vervolgens op [afronden] 
Herstart de DECT Manager. 

Selecteer Gigaset Pro. 
Kies vervolgens N720 IP PRo 

Vul hier MAC Adres en MAC ID in. 
Let op dat dit correct wordt 
overgenomen. Indien er een fout 
in staat werkt de provisioning niet. 

Vul hier de naam van het toestel in. 
Bijvoorbeeld Verkoopbalie, of 
Receptie. 

Het veld bij Toegestane IP 
adressen hoeft niet ingevuld te 
worden. Dit is een optionele stap. 

Mocht u deze invullen, zorg dat het 
WAN-IP adres wordt ingevuld.  
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5. Firmware updaten
Ga naar [Apparaatbeheer] en vervolgens [Firmware update]
Klik vervolgens op Firmware updaten. De DECT Manager en DECT Basisstations worden
vervolgens naar de geadviseerde firmware geupdate.

Huidige firmware: Hier is de 
huidige firmware van de DECT-
Manager te vinden.  

Update-methode: Wij adviseren 
om de optie 
[opeenvolgend] te selecteren. 
Hiermee wordt eerst de DECT 
Manager  geupdate en vervolgens 
de DECT Basisstations. 

Beschikbare Firmware: Indien er 
nieuwere firmware beschikbaar is 
wordt dat hier aangegeven. De 
firmware kan geupdate worden 
door op 
[firmware updaten] te drukken. 
Afhankelijk van het aantal 
basisstations kan dit proces enige 
tijd in beslag nemen. 
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6. DECT Basisstations Koppelen en instellen
De DECT Basisstations kunnen gekoppeld worden onder [Netwerk en aansluitingen] > [Nieuwe
basisstation aanmelden]

Extra instellingen 
Indien nodig kunnen op deze pagina de instellingen gewijzigd worden. 

Elk DECT Basisstation dient 
apart aangemeld te worden. Dit 
kan via de knop 
[bevestigen]. 

Per DECT Basisstation kan er een 
naam en IP-adres toegekend 
worden. 

Na eventuele wijzigingen drukt 
u op [Opslaan] 
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Als alle DECT Basisstations zijn aangemeld gaat u naar [Synchronisatie van de 
basisstations] in het linker menu. 
Hier wordt per Basisstation aangegeven in welk cluster ze komen en welk 
synchronisatieniveau ze krijgen. 
Druk na het instellen op [opslaan] 

Stel hier per DECT basisstation 
het cluster en 
synchronisatieniveau in. 

De DECT Basisstations worden 
automatisch geüpdate. 
Op de [status] pagina is te zien of 
de DECT Basisstations correct zijn 
geüpdate.  
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6. Handsets Koppelen
Ga naar [handsets] en selecteer achter de gewenste lijn [bewerken] Klik
vervolgens op [start registratie]

TIP: om in te stellen dat de naam in het display van de handsets de naam van de gebruiker is 
(en niet de onherkenbare SIP username) kan de hieronder gemarkeerde optie worden gebruikt:  

[start registratie] 
Hiermee start de aanmeld procedure van 
de handset. 
Op de handset ga naar [menu] > 
[instellingen] > [Aanmelden] > 
[handset aanmelden]. 
Vul de pin in die op het scherm staat. 
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7. Geavanceerde VoIP-instellingen
Ga naar [Telefonie] > [Geavanceerde VoIP-instellingen]

DTMF over VoIP-verbindingen: Nee, 
selecteer vervolgens alleen RFC2833. 
Hiermee is het mogelijk om een keuze te 
maken in een keuzemenu. 

Listen ports voor VoIP-verbindingen: Ja 
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Bijlagen: 

Situatie 1:  
DECT manager van bestaand N720IP Pro systeem vervangen 

Situatie ZONDER provisioning 
1. Koppel de defecte DECT manager af van het systeem
2. Sluit de nieuwe DECT manager aan
3. Log in op de nieuwe DECT Manager.
4. Meld de basisstations aan via  [netwerk en aansluitingen]  > [Nieuwe basisstations aanmelden]

5. Klik op [bevestigen] en stel de basisstations conform uw wens in.
6. Stel clusters en sync levels van de basisstations in op de basis
7. Update de DECT manager en de basisstations in sequential modus

wacht tot de LEDs constant groen en geel branden van de N720DM en ALLE de N720IP
basisstations voor u verder gaat

8. Configureer de provider volgens de handleiding onder [VoIP-Providers]
9. Configureer vervolgens de sip-accounts onder [handsets]
10. Zodra de accounts zijn geconfigureerd kunt u per account 1 handset koppelen.
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Situatie MET auto-provisioning 
1. Koppel de defecte DECT manager af
2. Sluit de nieuwe DECT Manager aan.
3. Log in op https://panel.telador.nl
4. Onder [toestellen] zoekt u de oude N720IP op. Klik op [Bewerk toestel] en vul het nieuwe

mac-adres en mac-id in. Deze gegevens vindt u terug onder [status] Achter MAC-ID staat voor
het koppelteken het MAC-adres. Achter het koppelteken staat het MAC-id

5. Doorloop de stappen op de centrale en klik op Afronden.
6. Herstart de DECT Manager via [Apparaatbeheer] > [Nieuwe start]
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7. Ga vervolgens naar [Apparaatbeheer] > [Firmware-update]
8. Controleer of de N720 DECT Manager voorzien is van de aangeboden firmware

9. Indien de N720 van een andere firmware versie is voorzien(Dit is terug te vinden onder het
tabblad [status]) klikt u op firmware updaten.

10. Nadat  N720 is voorzien van de geadviseerde firmware, de Basisstations koppelen.
11. Meld de basisstations aan via  [netwerk en aansluitingen]  > [Nieuwe basisstations aanmelden]

12. Stel de juiste Cluster en Synchronisatieniveaus in onder [synchronisatie van de basisstations]
Voor meer informatie kijk op
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO/Manuals?preview=%2F7405577%
2F41615662%2FA31008-M2316-M101-2-5419_nl_NL.pdf

13. Het basisstation wordt vervolgens automatisch geupdate. Dit is te zien aan de om en
om knipperende Power/LAN lampjes.

14. Zodra de basisstations zijn geupdate de  handsets aan de accounts koppelen
onder [handsets] > [bewerken] achter het sip-account.
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Situatie 2:  
DECT basisstation van bestaand N720IP Pro systeem vervangen/toevoegen Met en zonder 
Provisioning 
1. Sluit het Basisstation aan
2. Log in op de DECT Manager via het ip-adres
3. Ga naar [netwerk en aansluitingen]  en vervolgens naar [Nieuwe basisstations

aanmelden].
4. Klik op [bevestigen] bij het nieuwe basisstation

5. Klik op de instellingen pagina van het basisstation op [opslaan]
6. Het basisstation wordt vervolgens automatisch geupdate. Dit is te zien aan de om en om

knipperende Power/LAN lampjes.

7. Ga vervolgens naar [netwerk en aansluitingen] > [Synchronisatie van de
bassstations].

Hier wordt het Cluster en Synchronisatieniveau ingesteld. Afhankelijk van de plek waar het 
basisstation hangt worden deze waardes gewijzigd. 
Voor meer informatie over het plaatsen van de DECT Basisstations en het instellen van 
het cluster en synchronisatieniveau  kijkt u op: 
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/display/GPPPO/Manuals?preview=%2F7405577%
2F41615662%2FA31008-M2316-M101-2-5419_nl_NL.pdf
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Als de basisstations niet automatisch wordt geupdate en u gebruikt provisioning adviseren wij de 
volgende stappen te volgen. 

1. Log in op de DECT manager
2. Ga naar het tabblad [Status]
3. Controleer hier de huidige firmware versie

4. Ga naar [apparaatbeheer] > [Firmware update]
5. Selecteer bij [update-methode]: [opeenvolgend]

6. Controleer bij [beschikbare firmwareversie van de DECT-Manager] welke versie er wordt
aangeraden.

7. Als deze versie verschillend is dan de firmware versie bij stap 3 klik op [firmware updaten]. Let
op: dit proces kan enige tijd in beslag nemen.

8. Zodra de DECT Manager en de basisstations dezelfde firmware hebben, herstart de DECT
Manager via [apparaat beheer]  > [nieuwe start]

a. Als de provisioning niet goed inlaadt, dan is het noodzakelijk om de DECT Manager te
resetten.
1. Onderbreek de stroomvoorziening
2. Druk op de reset knop en houd deze ingedrukt(de reset bevindt zich onder de

LED lampjes op de DECT Manager
3. Verbind het toestel weer met het stroom terwijl de resetknop ingedrukt blijft
4. Laat de reset knop los zodra de tweede led van boven(power/lan) snel begint te

knipperen
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