
Gebruiksaanwijzing voor de installatie 
van de toepassing Dimona New via SMS 
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�Welke toestellen ondersteunen de toepassing 
“Quick Smart Dimona New” ?

Om de toepassing te ondersteunen, moet uw telefoon:

 toepassingen (of spelletjes) in Java ondersteunen;
�SMS-berichten kunnen versturen vanuit een Java-toepassing  

(of spelletje) = WMA;
�beschikken over een minimumruimte om de toepassing op te slaan 

(60 Kb volstaat).

Technisch gezien moet het toestel CLDC 1.0* en MIDP 1.0*  ondersteunen 
om de toepassing uit te voeren, wat betekent dat elk toestel dat 
 Java-toepassingen (J2ME) aanvaardt, normaal deze toepassing zal 
 kunnen uitvoeren. Opdat de toepassing correct zou werken, moet het 
toestel ook de verzending van SMS-berichten vanuit een toepassing 
ondersteunen, vb. door de norm JSR120*, ook WMA* (Wireless  Messaging 
API) genoemd, te ondersteunen. Deze informatie staat normaal vermeld 
in de voorstelling van de technische kenmerken van elk toestel.

Het Excel-bestand « CompatibleDevices.xls » bevat ter informatie een 
reeks modellen van verschillende merken die de toepassing zou moeten 
kunnen uitvoeren. Het is onmogelijk om de toepassing te testen op alle 
bestaande modellen. Daarom werd naast elk model het resultaat van de 
test van de toepassing op de bijbehorende emulator vermeld, alsook het 
resultaat van een eventuele test op een echt toestel.

Gebruiksaanwijzing voor de installatie  
van de toepassing Dimona New via SMS 
Aan de hand van de informatie in deze handleiding kunt u uw GSM zodanig configureren  
dat het mogelijk wordt uw Dimona New-aangiften rechtstreeks naar de RSZ te sturen via SMS.

JAVA : JAVA is een program-
meertaal die is ontwikkeld 
door Sun Microsystems.  Som-
mige versies van JAVA worden 
veelvuldig gebruikt voor mo-
biele diensten.  Sommige No-
kia-telefoons zoals de 3410, 
3200 en 7210 ondersteunen 
het downloaden van JAVA-
toepassingen via een WAP-
verbinding.  Dit betekent dat je 
de functionaliteit van je GSM 
kunt uitbreiden met interes-
sante en handige toepass-
ingen, zoals een wereldklok, 
een valutaomrekenfunctie en 
spelletjes.
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Installatie van de toepassing

Stap 1: de gsm instellen voor WAP 
Om de java-toepassing ‘Quick Smart Dimona New’ op uw GSM-toestel 
te installeren, moet u er eerst voor zorgen dat uw GSM klaar is om deze 
toepassing te ontvangen. Hiervoor moet u uw GSM instellen voor WAP.   

Hoe gaat u te werk ?  

U kan dit op 3 verschillende manieren doen :

• via de website van uw GSM-fabrikant
•  via de klantendienst van uw operator, gratis bereikbaar met uw  

GSM-toestel (voor BASE: bel 1999 ; voor Mobistar: bel 5000 voor 
abonnees of 5100 voor Tempo-gebruikers ; voor Proximus: bel 
6000);

•  manueel via de toetsen en menu-keuzes op uw toestel.

Hieronder vindt u nuttige informatie van enkele GSM-fabrikanten:

Nokia-toestellen :

Nokia stelt gebruikers een eenvoudig te gebruiken hulpprogramma ter 
beschikking waarmee de juiste instellingen voor multimediaberichten en 
mobiel surfen kunnen worden ingevoerd. 

U gaat naar http://www.nokia.com/phonesettings/ en volgt de  instructies 
onder “Step 2: “Test to see if your device needs mobile browsing 
s ettings”.

Beschikt u niet over een pc dan kunt u nog steeds de parameters 
 handmatig instellen.

 Druk op Menu en selecteer Diensten > Instellingen > 
 Verbindingsinstellingen > Actieve dienstinstellingen.  

 Selecteer de set waar u de dienstinstellingen wilt opslaan en druk 
op Activeren.

 Selecteer Actieve dienstinst. bewerken en selecteer de instellingen 
of toets ze in op basis van de informatie die u heeft ontvangen van 
uw serviceprovider.  

 Let op: Sommige instellingen zijn afhankelijk van de instellingen in 
het menu Instellingen drager (GPRS of GSM-Data). Wanneer u voor 
GPRS kiest, moet u beschikken over een GPRS connectie.

Installatie van de toepassing - stap 1

WAP: (Wireless Application 
Protocol) is de eerste wereld-
wijde standaard voor internet-
diensten via netwerken voor 
mobiele telefonie.  Via Wap 
kunnen zogenaamde ‘mini-
websites’ worden weerge-
geven op uw GSM-scherm.  
Deze ‘mini-websites’ zien er 
relatief eenvoudig uit, maar 
toch bieden ze een groot aan-
tal diensten waaronder bank-
diensten, ticketservices, nieu-
wsupdates, enz. 

 

http://www.nokia.com/phonesettings/
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Samsung-toestellen:
Via de computer gaat u naar http://www.samsungmobile.be/NLD/ 
support/configure-phone-setting-wap.do en volgt u de instructies.

Sony Ericsson :
U gaat naar http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/
phonesetupwap?cc=be&lc=nl

Sagem :
http://www.sagem.com/index.php?id=55&L=0

Hieronder vindt u nuttige informatie van de 3 mobiele operatoren:

Proximus
Oproepnummer : +32477151927
Sessiemodus : Doorlopend
Beveiliging verbinding : Geen (Uit)
Drager gegevens : GSM-gegevens (GPRS indien uw toestel dit 
 ondersteunt)
Gebruikersnaam : wap
Wachtwoord : wap
IP-adres : 010.253.007.003
Homepage : http://wap.proximus.be
Type oproep : ISDN (RNIS)

Volgende website kan u verder helpen : http://customer.proximus.be/nl/
Sup_Settings/index.html

Mobistar
Oproepnummer : +32495953333 
Sessiemodus : Doorlopend
Beveiliging verbinding : Geen (Uit)
Drager gegevens: GSM-gegevens (GPRS indien uw toestel dit 
 ondersteunt)
Gebruikersnaam : mobistar
Wachtwoord: mobistar
IP-adres : 212.065.063.143
Homepage : http://wap.mobistar.be
Type oproep : ISDN (RNIS)
h t t p : / / w w w . m o b i s t a r . b e / k l a n t e n z o n e / i n d e x .
html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f
295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNA
ME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj
8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emo
bistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml

U logt in met uw login en wachtwoord. Vervolgens klikt u op GSM 
 configureren.

 

http://www.samsungmobile.be/NLD/�support/configure-phone-setting-wap.do
http://www.samsungmobile.be/NLD/�support/configure-phone-setting-wap.do
http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/phonesetupwap?cc=be&lc=nl
http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/phonesetupwap?cc=be&lc=nl
http://www.sagem.com/index.php?id=55&L=0
http://customer.proximus.be/nl/Sup_Settings/index.html
http://customer.proximus.be/nl/Sup_Settings/index.html
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
http://www.mobistar.be/klantenzone/index.html?TYPE=33554433&REALMOID=06-b90ff30c-7f50-1053-8650-80f295d9002a&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$VyRo%2ftV70wqH6dZLl7j6zXo%2fNJZsWr9jcAiVwZ65K5X2vj8TxpCDxxxRBbSOdws9&TARGET=$SM$https%3a%2f%2fwww%2emobistar%2ebe%2fsecured%2fklantenzone%2findex%2ehtml
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Als u over een Nokia, Ericson of SonyEricsson, Siemens, Panasonic, 
 Motorola of Samsung beschikt, hoeft u enkel het gratis nummer 5222 
met uw gsm te vormen. Enkele minuutjes later ontvangt u een sms die 
uw gsm automatisch zal instellen. 

Als u een ander merk heeft, moet u de volgende parameters manueel 
invoeren : 

Inbelnummer : 0495953333 
Gebruikersnaam en wachtwoord : mobistar
IP adres : 212.065.063.143 

Home Pagina : http://wap.mobistar.be 

Indien u hulp nodig heeft om uw gsm in te stellen, kan u Mobistar 
bellen op het nummer 0495/95 95 00, tegen normaal tarief, met elk 
t elefoontoestel. 

Base
Oproepnummer : +32486927927
Sessiemodus: Doorlopend
Beveiliging verbinding : Geen (Uit)
Drager gegevens: GSM-gegevens (GPRS indien uw toestel dit 
 ondersteunt)
IP-adres : 172.031.198.037
Gebruikersnaam : BASE
Wachtwoord : 1234
Type oproep : ISDN (RNIS)
Homepage : http://wap.base.be

 

http://wap.mobistar.be
http://wap.base.be
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Stap 2: installatie van de toepassing

U kan de toepassing op 3 manieren installeren:  

1.  Bij de eerste manier gaat u in het menu « Spelletjes » of 
 «Toepassingen» van het toestel en kiest u de optie « Downloaden »  
(= installeren).

U geeft volgende internetadres in: http://sms.socialsecurity.be/ 
indexV2.wml.

Eens deze pagina opgeladen is, selecteert u het JAD-bestand* (dat de 
toepassing beschrijft) om het op te laden. 

Wanneer dit bestand opgeladen is, zal het toestel een  bevestiging 
 vragen vooraleer de toepassing volledig wordt gedownload en 
 geregistreerd op het toestel.

Daarna kunt u de toepassing opstarten vanaf het overeenstemmende 
menu op uw toestel.

2.  Bij de tweede manier geeft u het internetadres  
http://sms.socialsecurity.be/indexV2 in de WAP-navigator van het 
toestel in (zie scherm hiernaast). Eens deze de pagina opgeladen heeft, 
volgt u gewoon de eerste manier die hierboven beschreven staat.

3.  Bij de derde manier ten slotte stuurt u gewoon een SMS met de 
tekst « download nl DIM » naar het telefoonnummer dat hoort bij de  
SMS-server van de RSZ (SMS 2968).  

Als antwoord krijgt u een SMS met het adres van de webpagina 
 vermeld in de eerste twee methodes. 

Via een keuzemenu zou het mogelijk moeten zijn om, naargelang 
het toestel, rechtstreeks toegang te krijgen tot dit adres in de WAP-
 navigator van het toestel, en vervolgens door te gaan zoals voor de 
twee bovenstaande manieren.

Eens de toepassing geïnstalleerd is, moet zij verschijnen in de  directory 
met de toepassingen en/of spelletjes van het toestel.

Door de toepassing te selecteren, kunt u vervolgens toegang krijgen 
tot een menu met diverse opties met betrekking tot de toepassing, 
 bijvoorbeeld om de details die de toepassing beschrijven weer te 
geven of de toepassing te verwijderen.

Stap 2

Stap 3

Stap 4

 

http://sms.socialsecurity.be/�indexV2.wml
http://sms.socialsecurity.be/�indexV2.wml
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Bijwerking van de toepassing

Om de toepassing bij te werken, gaat u op dezelfde manier te werk als 
voor de installatie.

In het keuzemenu dat bij de toepassing hoort en waarmee u onder 
a ndere deze toepassing kunt verwijderen, vindt u op bepaalde toestellen 
een functie « Versie verifiëren ».

Deze functie maakt verbinding met het adres vanwaar de toepassing 
werd geïnstalleerd en gaat automatisch na of het toestel wel degelijk de 
laatste versie van deze toepassing gebruikt.

Is dit niet het geval, dan wordt een bijwerking voorgesteld. Deze zal dan 
de toepassing vervangen door de nieuwe versie en zal, naargelang het 
toestel, de door de toepassing gebruikte gegevens bewaren.

Het is dus jammer genoeg onmogelijk te garanderen of de gegevens 
nog beschikbaar zullen zijn na de bijwerking van de toepassing, alles 
hangt af van het model van het gebruikte toestel en van de gekozen 
 bijwerkingsmethode.

�BASE/Mobistar/Proximus helpt werkgevers  
bij de installatie en configuratie  
van Quick Smart Dimona New

De GSM-operatoren Base, Mobistar en Proximus kunnen u zo nodig 
 assistentie verlenen bij het instellen van uw GSM en bij het installeren 
van de toepassing Quick Smart Dimona New. Voor meer informatie kan u 
terecht bij uw GSM-operator:

• via internet
http://www.base.be
http://www.mobistar.be
http://www.proximus.be

• via de GSM-shop in uw buurt.

Bijwerking van de toepassing

 

http://www.base.be
http://www.mobistar.be
http://www.proximus.be
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Lexicon

•  CLDC 1.0: Connected Limited Device Configuration. Een 
 minimumnorm die stelt dat een toestel bepaalde (Java-gebonden) 
 basisfunctionaliteiten moet ondersteunen om te garanderen dat 
de op dit toestel gebruikte toepassingen correct zullen werken (in 
 termen van rekenkracht en weergavecapaciteit bijvoorbeeld).

•  GPRS: General Packet Radio Service: een protocol voor draadloze 
gegevenstransmissie waardoor draagbare telefoons gegevens 
veel sneller kunnen laten doorstromen dan met het gewone  
GSM-netwerk.

•  JAD: Java Application Descriptor: beschrijft de functionaliteiten van 
een toepassing, de author ervan, de veiligheidsopties die ze vereist 
en ook de locatie van het archief dat de toepassing bevat.

•  JAR: Java Archive: een toepassingsarchief is een bestand dat een 
toepassing bevat. Het verwijst immers naar deze toepassing. In het 
geval van de midlet DIMONA NEW is het JAR-bestand = de midlet 
(= kleine toepassing) DIMONA NEW.

•  Java: een moderne programmeertaal waarmee toepassingen  kunnen 
draaien op een groot aantal verschillende platformen. S ommige 
 recente mobiele telefoons ondersteunen deze taal en bieden dus de 
mogelijkheid om op deze telefoons toepassingen te installeren die 
ontwikkeld werden door derden.

•  JSR120 & WMA: Java Specification Request 120 =  Wireless 
Messaging API. Specificatie die heel precies omschrijft hoe  
SMS-berichten verstuurd kunnen worden in Java. Elk toestel dat 
deze  specificatie ondersteunt (die eigenlijk een API is =  Application 
Programming  Interface), bezit de interface die nodig is om  
SMS-berichten te  kunnen verzenden en ontvangen via een 
 programma geschreven in Java.

•  MIDP 1.0: Mobile Information Device Profile: een verzameling van 
specificaties (JSR) die een toestel minimaal moet bezitten om MIDP 
1.0 compliant te zijn.

•  OTA: Over The Air: letterlijk: “door de lucht”. Wordt gezegd van 
een gegevensoverdracht die gedeeltelijk gebruik maakt van een 
 draadloze communicatie.

•  WAP: Wireless Application Protocol: een protocol dat lijkt op HTTP 
(gebruikt op het WEB) maar aangepast voor draagbare telefoons. Het 
is dit protocol dat een GSM in staat stelt te navigeren op internet.

 


