
XIP MOBILE
IP Home Communication

DE VIDEO-INTERCOM TECHNOLOGIE BPT

THUIS 
RECHTSTREEkS

OP jE MOBIELE aPPaRaaT

Download gratis de XIP Mobile 
app voor toepassing op je 
iPhone, Smartphone of tablet.



BEANTWOORD EEN OPROEP VIA VIDEO-INTERCOM ZONDER UIT JE LUIE 
STEL TE KOMEN
XIP Mobile is de nieuwe BPT app ontwikkeld voor iPhone®, iPad®, smartphone en Tablet android™ die het mogelijk maakt 
audio/video-oproepen afkomstig van een digitale XIP video-intercom rechtstreeks op uw mobiel toestel te beheren. 
U hoeft enkel maar binnen in uw huis te zijn. Met XIP Mobile kunt u oproepen ontvangen van een deurintercom of 
van de video aan uw ingangspoort, maar evenzeer intercommuniceren met andere mobiele toestellen of interne 
afgeleiden van BPT die verbonden zijn met dezelfde installatie. Bovendien kunt u met een eenvoudige druk op de 
knop de deur openen of andere functies activeren door middel van extra knoppen. Dit alles zonder van de bank te 
komen. Dat is pas ontspannen!

NUMERIEK TOETSENBORD
Door een korte 
oproepcode te toetsen 
kunt u rechtstreeks 
andere toestellen 
binnen het systeem 
bellen.

GRAFISCHE INTERFACE

CONTACTENLIJST
Toont de lijst met alle 
contacten die de gebruiker 
kan bereiken. Dit kunnen 
mobiele toestellen, analoge 
afgeleiden, poortvideo’s of 
deurintercoms zijn. Door 
middel van de zoekbalk 
“filter contacten” is het 
mogelijk de gevisualiseerde 
lijst te beperken

BEHEER VAN FAVORIETENLIJST 
OPGEDEELD VOLGENS TYPE 
(GEBRUIKERS en VIDEO-INTERCOMS)

U kunt uw eigen lijst van 
gebruikers en favoriete 
intercoms aanmaken 
door eenvoudigweg de 
contactpersoon te selecteren 
en op het icoon met de “ster” 
te drukken voor iOS of door 
langdurig op de contactpersoon 
te drukken voor android.™.

OPROEPENLIJST
De lijst is opgedeeld in 4 onderdelen: lijst 
van alle oproepen, ontvangen oproepen, 
uitgaande oproepen en gemiste 
oproepen. Voor iedere inkomende oproep 
worden de beller of persoon die opgebeld 
wordt, de datum en het uur getoond.



Om iemand te bellen kiest u de gewenste contactpersoon uit de lijst “contactpersonen” of uit 
de “favorieten”lijsten en drukt op de groene knop.
Er kunnen twee of meer apparaten tegelijkertijd opgebeld worden als deze behoren tot 
hetzelfde huis. Deze kunnen gemengd zijn, met andere woorden: dit geldt zowel voor 
mobiele apparaten als voor analoge X1 afgeleiden.
Oproepen naar één enkel apparaat zijn nog steeds mogelijk.

IEMaND OPBELLEN

EEN INkOMENDE OPROEP BEHEREN MET PREVIEW VaN DE BELLER

De preview video van een oproep afkomstig van een intercom of een toegangspoort voorzien 
van webcam, wordt getoond op het scherm van het apparaat. De gebruiker kan antwoorden 
door het geluid aan te zetten voor wie belt of door de oproep te weigeren. De video van de 
persoon die wordt opgebeld kan gezien worden door de beller (indien deze mobiel belt of 
voor een webcam staat), maar indien dit niet gewenst is kan dit tevens verhinderd worden 
door op het juiste icoon te drukken. 

Voor het gebruik van de XIP Mobile app moet op de server van het apparaat waar de app op gedownlaod werd het 
ETI/SER XIP systeem geregistreerd worden, door middel van de gebruikslicentie LIC/aPP. Wanneer u het SIP account 
rechtstreeks in de settings van de app instelt (unieke code gegenereerd door het systeem tijdens de installatie) 
registreert het mobiele apparaat zich op de server, laadt de contactenlijst en het noodzakelijke installatiegedeelte en 
is in staat correct te functioneren.

ActivAtie en configurAtie

aUTOMaTISCHE INSCHakELING van de deurintercom

Uit de lijst van video’s kunt u een deurintercom kiezen die u automatisch wil inschakelen 
en kunt u vervolgens op de oproepknop drukken om de beelden te zien. Wanneer u op het 
gepaste icoon drukt kunt u in cyclische sequentie de beelden van uw video-intercoms achter 
elkaar bekijken.
Terwijl een oproep beantwoord wordt kunnen volgende bewerkingen uitgevoerd worden
- deur openen
- gebruik van extra knoppen (tot maximum 10)
- activatie van audio voor de intercom

Tijdens om het even welke oproep zijn bovendien volgende geavanceerde functies mogelijk
- de communicatie tijdelijk onderbreken (pauze)
- de eigen audio stopzetten (mute)
- de eigen video desactiveren
- het cameraperspectief wisselen van vooraanzicht naar acheraanzicht

* Deze functies kunnen al dan niet aanwezig zijn afhankelijk van het toestel waarmee gebeld wordt.

Hoofdfuncties
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BPT is een bedrijf van de Groep  

OPROEPEN VIA VIDEO-INTERCOM RECHTSTREEKS OP SMARTPHONE EN 
TABLET. VERNIEUWENDE TECHNOLOGIE!

COMPATIBILITEIT

sMArTPhOnE/TABLET AndrOId™ iPhone®/iPad®

versie 2.3.3 of hoger versie iOS 4.3 of hoger

display: 800 x 480 pixel of meer

Frequentie clock CPU: 1 GHz of meer

architectuur: ARMv7 met NEON ondersteuning

Android is a trademark of Google Inc. 
Google Play is a trademark of Google Inc. 
IPhone and IPad are trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.


