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Bij vragen neem contact op met de support afdeling van Tiptel 036-5366650 
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Stappenplan om de tiptel Htek op Routit platform in gebruik te nemen. 
 

a. De profielen zijn eenvoudig te downloaden via de link: template Tiptel Htek 
- Linekeys ingesteld als BLF 
- Linekeys zijn instelbaar via Customtags 
 

b. Uploaden van de template file als custom file voor een bestaand profiel 
(bijvoorbeeld AP-Grandstream-GXP16xx) in de productie omgeving. Hier wordt 
voor dit model gekozen omdat deze ook een xml template gebruikt. Binnenkort 
is het tiptel Htek profiel bij Routit beschikbaar. 

 
1. De gedownloade profielen worden opgeslagen in de map downloads. 
2. In de productie omgeving kent u een bestaand profiel (AP-Grandstream-

GXP16xx) toe aan een user. 
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3. Maak een autoprovisioning username en password aan. 

 
4. Bij tabblad Files, kunt u via Edit een custom file uploaden. 
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5. U selecteert bij “Assign File” - Custom, daarna klikt u op [Bestand kiezen]. 

 
 
 
6. Hier selecteert u het bestand dat u bij stap 1 heeft opgeslagen.
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7. Door op Apply te klikken wordt het geselecteerde bestand (template tiptel 

Htek UC9xx) actief als custom file voor het huidige profiel (AP-
Grandstream-GXP16xx). 

 
 

8. Het toestel updaten naar de firmware 2.12.4.2.17 UC9XX 

 
 

9. Na de update geeft u in het toestel tiptel Htek UC9xx bij de provisioning URL, de 
URL in van het huidige profiel: 

 Bijv http://prov.lab.voipit.nl:80/dms/grandstream16xx/
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10. Als u meerdere tiptel Htek toestellen gaat gebruiken is het ook mogelijk om voor 
het gehele profiel (alle toestellen in 1 keer) Grandstream16xx, het Htek profiel 
toe te kennen: Utilities -> Device Configuration -> Grandstream 16xx en via edit 
het custom bestand uploaden. 

 
 

11. Maak de volgende 3 custom tags aan als men de webinterface van het toestel 
open wil zetten en wil inloggen. Doe dit voordat men de provisioning op het 
toestel start. 

 
%Webinterface%   waarde 1 om de website aan te zetten. 
%Web-Username-Admin%  waarde admin 
%Web-Pass-Admin%  b.v. waarde admin 
 
Voor een beschrijving van de overige CustomTags download het bestand 
hieronder: 
 
CustomTag_Parameter_Tiptel-Htek-UC9xx 
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