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STAPPENPLAN voor het instellen van SwyxWare v6.x voor XeloQ Communications 

 

Start de SwyxWare Administation en maak een nieuwe trunkgroep aan gevolgd door een Trunk. Neem 

onderstaande gegevens over. 

 

Trunk Group properties 
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Druk op de Configure knop en neem ondertaande gegevens over: 
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Bij gebruik van een Firewall /NAT Router  moet poort 6060 (bij andere SIP providers is dat meestal poort 

5060)  verwijzen naar het IP adres van de SwyxServer. Kijk voor de overige firewall/NAT instellingen in de 

Swyx knowledgebase in artikel kb2988 
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Trunk properties: 

 

 

Vul bij UserID en User Name uw XeloQ Communications / Goandcall SIP account (begint met een 7) in en 

bij User Password uw XeloQ Communications / Goandcall wachtwoord. 
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Vul bij subscriber number het XeloQ Communications SIP Account in dat begint met een 7 

 

XeloQ Communications ondersteund zowel de G.711 als de G.729 codec en T.38 voor fax over IP is in 

testfase.  Als er met meerdere personen tegelijk gebeld gaat worden is het advies om G.711 uit te vinken 

zodat er alleen gebeld wordt via G.729. 

Vink de juiste codecs aan en geef bij  Channels het aantal lijnen in waarop gelijktijdig via XeloQ 

Communications gebeld kan worden. Vergeet niet dat hiervoor wel SwyxWare voicechannel licenties nodig 

zijn. 
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In de Routingtabel kunt u nu aangeven wanneer u via de XeloQ Communications naar buiten wilt bellen. 

 

Wanneer u ook via XeloQ Communications inkomende telefoontjes wilt kunnen ontvangen koppelt  u het 

XeloQ Communications SIP account ook met het interne nummer van een SwyxWare gebruiker of groep. 

Let op dat u vóór het XeloQ Communications SIP Account  (in onderstaand voorbeeld 700000 ) een + zet.  

 

 

 

U kunt bij XeloQ ook gewone Nederlandse telefoonnummers aanschaffen (en ook uw huidige nummers 

porteren) alsmede ook in 60 andere landen nieuwe nummers kopen. 

 

Deze worden dan eenvoudig naar het SIP account geforward zodat u ze in de Swyx server krijgt afgeleverd. 

U hoeft hiervoor niets in de Swyx server aan te passen.  

 

Neem voor meer informatie contact op met XeloQ Communications. 

www.xeloq.nl 

 

 


