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P2T
Over P2T
P2T (netwerkdienst) is een real-time voice-over-IP
dienst die een GSM- of GPRS-netwerk gebruikt. Met
P2T kunt u door één druk op de knop direct spreken
met andere personen. Gebruik P2T voor een oproep
met één persoon of met een groep mensen.
Voordat u P2T kunt gebruiken, moet u de P2T-
instellingen (toegangspunt, P2T, SIP, XDM en
aanwezigheid) te definiëren. U ontvangt de
instellingen mogelijk in een SMS-bericht van de
serviceprovider die de P2T-dienst aanbiedt. U kunt
ook de instellingswizard gebruiken om P2T te
configureren als dit wordt ondersteund door uw
serviceprovider. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van het apparaat of de
lokale website van Nokia voor meer informatie over
de P2T-toepassing.
Tijdens P2T-oproepen is één persoon aan het woord
terwijl de andere persoon via de ingebouwde
luidspreker ernaar luistert.

Waarschuwing:  Houd het apparaat niet
dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt
gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.

Sprekers beantwoorden elkaar om beurten. Omdat
slechts één groepslid tegelijk aan het woord kan
zijn, is de maximale sprekerstijd beperkt. De
maximale tijd is normaal gesproken ingesteld op 30
seconden. Neem contact op met uw serviceprovider
voor informatie over de sprekerstijd voor uw
netwerk.
Telefoonoproepen zijn altijd belangrijker dan P2T-
activiteiten.

Aanmelden bij P2T en P2T
afsluiten
Wanneer u de P2T-dienst opstart, wordt u
automatisch aangemeld en verbonden met de
kanalen die de laatste keer dat u de toepassing
afsloot actief waren. Selecteer Opties >
Aanmelden bij P2T als de verbinding mislukt en u
zich wilt opnieuw proberen aan te melden.

Selecteer Opties > Afsluiten om P2T af te sluiten.
Houd de menutoets ingedrukt om naar een andere
geopende toepassing te schakelen.
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Een P2T-oproep plaatsen en
ontvangen

Waarschuwing:  Houd het apparaat niet
dicht bij uw oor wanneer de luidspreker wordt
gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn.
Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt om een
P2T-oproep te voeren. Laat de beltoets los om naar
het antwoord te luisteren.
Als u de aanmeldingsstatus van uw contacten wilt
bekijken, selecteert u in P2T Opties > P2T-
contacten > Contacten en een van de volgende
opties:

●   — persoon beschikbaar
●   — persoon onbekend
●   — persoon wil niet gestoord worden, maar

kan een terugbelverzoek ontvangen
●   — persoon heeft P2T niet ingeschakeld
Deze dienst is afhankelijk van uw netwerkoperator
en is alleen beschikbaar voor geabonneerde
contacten. Selecteer Opties > Aanm.status
weergeven om een contact te abonneren.

Een één-op-één oproep plaatsen
Selecteer Opties > P2T-contacten > Contacten.
Selecteer het contact met wie u wilt spreken en

Opties > 1-op-1 praten. Houd de beltoets
ingedrukt terwijl u spreekt. Laat de beltoets los
wanneer u bent uitgesproken.
Houd de beltoets ook in andere weergaven in de
P2T-toepassing, bijvoorbeeld de weergave
Contacten, ingedrukt om met een contact te
spreken.
Beëindig eerst de één-op-één oproep als u een
nieuwe telefoonoproep wilt plaatsen. Selecteer
Verb. verbr..

Tip:  Zorg ervoor dat u het apparaat voor u
houdt tijdens een P2T-oproep zodat u op het
scherm kunt kijken. Spreek richting de
microfoon en bedek de luidspreker niet met
uw handen.

Een groepsoproep plaatsen
Selecteer Opties > P2T-contacten > Contacten,
markeer de contacten die u wilt bellen en selecteer
Opties > Praten met meerdere om een groep te
bellen.

Een P2T-oproep beantwoorden
Druk op de beltoets om een één-op-één oproep te
beantwoorden. Druk op de beëindigingstoets om
de oproep te weigeren.
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Tip:  U kunt ook vanuit Contacten een één-op-
één of groepsoproepen plaatsen. Selecteer
Opties > P2T > 1-op-1 praten of Praten
met meerdere.

Terugbelverzoek
Een terugbelverzoek verzenden:
Blader in Contacten naar de gewenste naam en
selecteer Opties > Terugbelverz. verzenden.
Wanneer iemand u een terugbelverzoek verzendt,
wordt 1 nieuw terugbelverzoek weergegeven in
de stand-by modus.
Op een terugbelverzoek reageren:
Selecteer Weergeven, een contact en Opties > 1-
op-1 praten om een één-op-één oproep te starten.

P2T-groepen
Kanalen
Een P2T-kanaal bestaat uit een groep mensen
(bijvoorbeeld vrienden of collega's) die zich bij het
kanaal hebben gevoegd nadat ze waren
uitgenodigd. Wanneer u een kanaal belt, horen alle
leden die bij dat kanaal horen tegelijkertijd de
oproep.

U kunt zich bij reeds geconfigureerde kanalen
voegen. Openbare kanalen zijn toegankelijk voor
iedereen die de URL van dat kanaal kent.
Wanneer u verbonden bent met een kanaal en u
spreekt, kunnen alle leden van dat kanaal u horen.
Er kunnen maximaal vijf kanalen tegelijkertijd
actief zijn.
Selecteer Opties > P2T-contacten >
Netw.groepen/kanalen.
Wanneer u voor de eerste keer verbinding wilt
maken met openbare, vooraf geconfigureerde
netwerkgroepen of -kanalen, moet u de groep of
het kanaal eerst aanmaken. Selecteer Opties >
Bestaand toevoegen en voer de vereiste
informatie in. Nadat de koppeling naar de groep is
gemaakt, kunt u proberen zich bij de groep te
voegen.

Netwerkgroepen
Netwerkgroepen bestaan uit reeds
geconfigureerde ledenlijsten die op de server zijn
opgeslagen. U kunt deelnemers definiëren door ze
aan de ledenlijst toe te voegen. Als u in een
netwerkgroep wilt spreken, kunt u de groep
selecteren en een oproep plaatsen. De server belt
elke deelnemer van de groep en de oproep is gestart
wanneer de eerste deelnemer reageert.

6



Selecteer Opties > P2T-contacten >
Netw.groepen/kanalen, blader naar het tabblad
P2T-groepen, selecteer een groep en druk op de
beltoets om een oproep te plaatsen.

Een kanaalgroep aanmaken
Selecteer Opties > Nieuw maken, P2T-
netwerkgroep of P2T-kanaal om nieuw
geconfigureerde netwerkgroepen of -kanalen te
maken.
U kunt uw eigen openbare kanalen maken, uw
eigen kanaalnaam kiezen en leden uitnodigen.
Deze leden kunnen meer leden uitnodigen voor het
openbare kanaal.
U kunt ook privékanalen instellen. Alleen gebruikers
die door de host zijn uitgenodigd, mogen zich bij
privékanalen voegen en deze gebruiken.
Definieer Naam netwerkgroep, Bijnaam en
Thumbnail (optioneel) voor elk kanaal.
Wanneer u een kanaal hebt gemaakt, wordt u
gevraagd of u uitnodigingen wilt verzenden. Deze
uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-
bericht.

Een kanaal of groep spreken
Druk op de beltoets om een kanaal te spreken nadat
u zich hebt aangemeld bij de P2T-dienst. U hoort
een geluid dat aangeeft dat toegang is verstrekt.

Houd de beltoets ingedrukt terwijl u spreekt. Laat
de beltoets los als u bent uitgesproken.
Als u op een kanaal probeert te reageren door op de
beltoets te drukken wanneer een ander lid spreekt,
wordt Wachten weergegeven. Laat de beltoets los,
wacht totdat de andere persoon is uitgesproken en
druk de beltoets opnieuw in wanneer de spreker
klaar is. U kunt ook de beltoets ingedrukt houden
en wachten tot Spreken wordt weergegeven.
Wanneer u in een kanaal spreekt, is de persoon die
als eerste de beltoets indrukt wanneer iemand
stopt met spreken, als volgende aan de beurt.
Selecteer Opties > Actieve leden om actieve leden
van een kanaal weer te geven wanneer er een
actieve oproep naar het kanaal is.
Selecteer Verb. verbr. of druk op C wanneer u de
P2T-oproep hebt beëindigd.
Selecteer het kanaal wanneer u ermee bent
verbonden om nieuwe leden uit te nodigen bij een
actieve oproep. Selecteer Opties > Uitnodiging
verzenden om de uitnodigingsweergave te
openen. U kunt alleen nieuwe leden uitnodigen
wanneer u de host van een privékanaal bent, of
wanneer het kanaal een openbaar kanaal is. Deze
uitnodigingen hebben de vorm van een SMS-
bericht.
U kunt ook reclame maken voor uw groep zodat
anderen er weet van hebben en zich eraan 7



toevoegen. Selecteer Opties > Uitnodiging
verzenden en voer de vereiste informatie in.

Reageren op een
kanaaluitnodiging
Selecteer Opties > Kanaal opslaan om een
ontvangen kanaaluitnodiging op te slaan. Het
kanaal wordt aan de kanalenweergaven van uw
P2T-contacten toegevoegd.
Nadat u de kanaaluitnodiging hebt opgeslagen,
wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken met
het kanaal. Selecteer Ja om de P2T-sessieweergave
te openen. U wordt aangemeld bij de dienst als dit
nog niet het geval is.
Als u de uitnodiging weigert of wist, wordt de
uitnodiging opgeslagen in uw inbox. Als u zich later
bij het kanaal wilt voegen, opent u de uitnodiging
en slaat u deze op. Selecteer Ja in het
dialoogvenster om verbinding te maken met het
kanaal.

Het P2T-logbestand
weergeven
Selecteer Opties > P2T-logboek en Gemiste P2T-
oproepen, Ontvangen P2T-oproepen of
Gemaakte P2T-oproepen.

Als u vanuit het P2T-logbestand een één-op-één
oproep wilt plaatsen, selecteert u een contact en
drukt u op de beltoets.

P2T-instellingen
Als u uw P2T-gebruikersinstellingen wilt wijzigen,
selecteert u Opties > Instellingen en een van de
volgende opties:
● Inkomende oproepen  — Geef aan of u P2T-

oproepen wilt toestaan of blokkeren.
● Ink. terugbelverzoeken  — Geef aan of u

binnenkomende terugbelverzoeken wilt
ontvangen of blokkeren.

● Oproepen in geacc. lijst  — Geef aan of u op de
hoogte gesteld wilt worden als er P2T-oproepen
binnenkomen of dat u automatisch de oproep
wilt beantwoorden.

● Toon terugbelverzoek  — Kies een beltoon voor
terugbelverzoeken.

● Toepassing starten  — Geef aan of u zich wilt
aanmelden bij de P2T-dienst als u het apparaat
inschakelt.

● Standaardbijnaam  — Voer uw
standaardgebruikersnaam in die aan andere
gebruikers wordt getoond. U kunt deze instelling
mogelijk niet bewerken.

● Mijn P2T-adres tonen  — Geef aan wanneer u
uw P2T-adres aan andere deelnemers van de8



oproep wilt tonen. U kunt mogelijk enkele opties
niet selecteren.

● Geaccepteerde lijst  — Geef aan wie contact met
u mag opnemen.

● Blokkeerlijst  — Geef aan welke personen nooit
contact met u mogen opnemen.

● Mijn aanm.status wrgvn  — Geef aan wanneer
u uw huidige aanmeldingsstatus aan anderen
wilt tonen. Uw serviceprovider ondersteunt deze
functie mogelijk niet noodzakelijkerwijs.

● Verbindingsinstellingen  — Bewerk eventueel
uw verbindingsinstellingen (deze instellingen,
inclusief SIP, XDM en aanwezigheidsinstellingen
zijn mogelijk over the air bezorgd).
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