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OpenDMR – DVSWITCH Mobile Configuratie 
 
 

1. Benodigdheden 
 
Het configureren van de DVSwitch app op je Smartphone of Android based PoC radio  
(PTT over Cellular) is eigenlijk de laatste stap van het configureren van het DVSwitch 
Systeem. De juiste volgorde van dit gehele proces is: 
 

1. Opzetten van een Raspberry Pi – DVSwitch server op je thuis Netwerk 
2. Externe Toegang tot de Raspberry Pi configureren op je Router 
3. De DVSwitch Mobile App configureren 

 
Wij spitsen ons in deze manual enkel toe op het laatste: De DVSwitch Mobile App 
configureren.  

• Stap 1 is elders goed gedocumenteerd: short.nikoc.be/3vOgMWc  
• Stap 2 is te specifiek aan je eigen configuratie zodat we onmogelijk elke configuratie 

hier in kunnen vermelden. 
 
Belangrijk is dat je voor een goed gebruik van deze app best de betalende versie neemt. De 
gratis versie werkt perfect maar wist alle instellingen als je de app afsluit. 
 
Om de configuratie werkende te krijgen moet je beschikken over: 

1. Een werkende Rasberry Pi DVSwitch server 
2. Een URL of IP-adres van waarop je via het 3G, 4G of via WIFI 

 

2. Configuratie 
 
Bij het openen van de app onderscheiden we 4 tabbladen bovenaan: 
 

 
 

• Dialer: dit is de tab waar we na configuratie gaan PTT’en, van talkgroup veranderen 
en alle netwerk en gebruiks gerelateerde instellingen kunnen bedienen. 

• Status: is een basic dashboard pagina 
• Accounts: hier stellen we de verbinding in naar de Rasberry Pi DVSwitch Server. Je 

kan er hier meerdere inzetten. Een bij je thuis en misschien een back up bij een 
bevriende OM.  

• Config: Hier configureren we een aantal persoonlijke instellingen in die we kunnen 
gebruiken in de “Dialer Tab” à dit zijn lokale app instellingen 
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2.1 Accounts – Verbinding maken met je Raspberry Pi DVSwitch Server 
 
 
Hiervoor gaan we naar het Tabblad Accounts en klikken daar op een “Empty” profiel. 
Er opent zich een nieuw venster waar we onze connectie met de Server gaan in 
configureren. 
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Eerst en vooral gaan we bij Protocol “USRP” Selecteren, je zal meteen zien dat er een aantal 
velden veranderen. 
 

  

 
En nu gaan we de velden invullen: 
 

• Host: Hier vul je het externe IP-adres of url van je router in waarachter je Raspbery 
DVSwitch server geconfigureerd staat. 

• Port: de externe poort die je op je router hebt geconfigureerd als toegangspoort 
naar de DVSwitch server. 

• TX-Port: zelfde poort als voorgaande port. 
• Callsign: Vul hier je callsign in. 
• DMR ID: Vul hier je DMR ID in. 
• Auto Load Node: Als je dit aanvinkt zal DvSwitch Mobile bij opstarten automatisch 

dit profiel activeren en verbinden. 
• Transmit & Reiceive level: ZEER BELANGRIJK. Bij je eerste QSO’s zal je direct merken 

of de inkomende en uitgaande audio goed is. De eerste aanpassingen op gebied van 
modulatie moet je dus hier doen. Hier bestaan geen standaard instellingen voor en 
zijn afhankelijk van toestel tot toestel. Zie ook 4. Parrot 

• Codec Types: Op “Server Selected” zetten. 
 
Hou er rekening met dat instellingen per server enkel van toepassing zijn op de 
geselecteerde server. Dus als je je modullatie hier finetuned met de Transmit & Receive 
schuivers dan moet je die ook bij je ander servers gaan aanpassen als je die hebt. 
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Als je al deze stappen correct het gedaan en je drukt op 
save, dan zou je een Beep moeten horen met de 
melding: “USRP REG: OK” kort te zien krijgen op de 
“Account” tab. 
 

 
 
 
 
Verder kan je op het Tablad Status perfect 
zien dat je verbonden bent met je 
DVSwitch Server. 
 
In principe heb je nu een werkende 
connectie met je Raspberry Pi DVSwitch 
server. Nu zouden we kunnen overgaan 
naar de Dialer Tab om connectie te maken 
met de juiste Talkgroup en de eerste 
PTT/QSO te doen. Maar we gaan eerst nog 
een paar gebruikers instellingen maken die 
het eenvoudig maken om later vlot QSO’s 
te maken. 
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2.2 Gebruiks Configuratie 
 
In het tabblad “Config” zie je een aantal opties om het gebruiks gemak te verhogen. 
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We overlopen ze even 1 voor 1: 
 
Macros 
Een heel belangrijk onderdeel van het gebuiksvriendelijk werken met de DVSwitch Mobile 
app. Het zijn eigenlijk een soort shortcuts die je helemaal zelf kan configureren. En van 
toepassing zijn op de Dial Tab voor het gebruik tijdens QSO’s etc. Er zitten een aantal 
standaard macros in voorgeprogrammeerd maar je kan zelf als je een beetje handig bent in 
DVSwitch Server Configuratie zelf een paar handige shortcuts maken. Hierbij heb ik hulp 
gehad van ON4IT die de Advanced Server Configuratie van mijn DVSwitch voor zijn rekening 
heeft genomen. 
 
Bij Name zet je de tekst die je wil zien in de macro. 
Dial String is de code die de actie triggered.  
 
Een volledige lijst met voorgeprogrammeerde macros vind je hier…. (Planned) 
Ik overloop even welke macros ik geprogrammeerd heb. 
 

Name Dial String Uitleg 
BE North 2061 Ga naar TG 2061 (hier kan je dus eender welke TG kiezen1) 

Local 9 Ga naar TG 9 (hier kan je dus eender welke TG kiezen) 

Select Network *dmr Geef je de keuze lijst van geprogrammeerde DMR netwerken 

Menu *0 Toon het configuratie menu 

Brandmeister *bm Selecteer het Brandmeister netwerk 

Open DMR BE *opendmr Selecteer het OpenDMR Netwerk (advanced config by ON4IT2) 

 
1 Hou er rekening met dat op OpenDMR enkel TG 206, 2061, 2062 & 9 mogelijk zijn. 
2 ON4IT heeft op de DVSwitch server other_1 naar OpenDMR hernoemd. Standaard zal dat Other_1 zijn. 
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Audio Source 
 
Voice Call:  
Een heel klein vinkje maar wel noodzakelijk dat het aangevinkt staat! Als je dit aanvinkt zal 
de app je melden dat hij zal disconnecten en weer connecten. 
Zonder dit geen audio out en zal je PTT ook maar slechts een fractie van een seconde 
werken. 
 
Extra 
 
Disable Lockscreen: zorgt ervoor dat je scherm niet uitschakelt. 
Lock screen Orientation: zorgt ervoor dat het scherm in portait mode blijft 
Enable Soft Keyboard: Belangrijk voor toestellen zonder keyboard dat je nog tekst en cijfers 
kan ingeven ;-) 
Enable Big PTT: grotere PTT op de Dial Tab 
Disable Feedback tones: geen ready beeps 
Wifi Only: enkel verbinden over WIFI en geen verbinding over 3G-4G maken 
Half Duplex: Moet aangevinkt staan 
On Screen PTT: activeert PTT via touch in de Dial Tab 
Headset PTT: activeert PTT via eventueel aangesloten headset 
Volume PTT: activeert PTT via een druk op de volume toetsen (ik raad dat af) 
Toggle PTT: keuze tussen ingedrukt houden om te spreken of drukken om te starten met 
PTT en nog eens drukken om te stoppen met PTT’en 
 
PTT Keycode: Normaal gezien wijst de app ineens de juiste PTT knop toe. Lukt dat niet kan 
je altijd de juiste PTT knop code hier toevoegen zodat de app weet welke knop de PTT moet 
triggeren. (Ik gebruik Zello om de PTT-keycode van een knop te achterhalen.) 
PTT Timeout: aantal seconden dat je kan PTT daarna verbreekt de verbinding. Handig om 
accidentele broekzak gesprekken te verkorten. 
 
Update Database Fields: Haalt de configuratie van je DVSwitch Server op en update alles 
lokaal op je toestel. Zolang je geen wijzigingen doet qua configuratie moet je dit niet doen. 
Eenmalig bij de start wel. 
 
Full acces: Nodig om van alle functionaliteiten gebruik te maken, betaling via de Google Play 
Store. 
Voor toestellen zonder Google Play Store is er een work around. Eerst en vooral moet je 
software zoals Vysor gebruiken om de verschillende apps op je toestel te zetten.  
Meer info over hoe dat moet vind je op https://short.nikoc.be/2RAFo66. 
Eenmaal de DVSwitch app op het toestel staat ga je naar de “Config Tab” daar. 
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3. Gebruik en PTT 
Alle is geconfigureerd nu, eindelijk kunnen we aan de slag! 
Even nog een korte uitleg over de Schermen in het Dial TAB: 
 

  
 

• Dialstring: Dit is het veld waar je rechtsreeks commando’s kan invoeren. Dit zijn 
dezelfde shortcuts die we in Macros besproken en geconfigureerd hebben. Hier kan 
je rechtstreeks een TG of een shortcut intoetsen via het soft keyboard. 

• BS: Backspace of delete om je input te wissen of corrigeren. 
• Send: voert de ingegeven shortcut of TG code uit. Je drukt vb 2061 in en drukt op 

send, dan pas ben je verbonden met TG2061. 
• Register/HangUp: maakt of verbreekt de verbinding met de geselecteerde server in 

de tab “Accounts” (connecteert met account waar groen vinkje voor staat) 
• Macros: Als je hier op klikt krijg je de dropdown te zien met snelkoppelingen die we 

onder Macros hebben ingesteld. Als je daar iets aanklikt voert de Dvswitch meteen 
dat commando ook uit. Bijvoorbeeld als ik bij mij op select Network klik kan ik kiezen 
tussen Brandmeister (niet zichtbaar in screenshot) OpenDMR en alle locale 
repeaters3 

  

 
3 Advanced Configuration door ON4IT 
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• Blauwe veld geeft weer op welke Modus &TG je geconnecteerd bent. Modus is altijd 

DMR omdat we niets anders geconfigureerd hebben. Dus je kan niet zien of je Lokaal 
zit, Open DMR of Brandmeister… Ik herconnecteer gewoon als ik het vergeten ben 
via de macro’s ;-) 

• PTT knop: als ik dat moet uitleggen zit je in het verkeerde document te lezen. 
• Als je in het soft Keyboard lang op de A drukt krijg je een overzicht van de 

verschillende Modi waartussen je kan kiezen. Die moeten dan wel geconfigureerd 
zijn. Als je lang op de B drukt krijg je de lijst met favoriet TG te zien die je op de DV 
switch server geconfigureerd hebt. (Vergeet niet op update Database te drukken op 
de Config tab onderaan voor de laatste versie van je files.) 

 

4. Parrot 
 
DVSwitch heeft een ingebouwd Parrot waar je je audio kan testen en via de schuivers je 
settings kan aanpassen. Als je in accounts helemaal onderaan de demo account aanklikt 
connecteer je op een Parrot server die als je er naar PTT’t een audio feedback geeft van je 
modulatie. HANDIG! 
 
 
Hou er rekening met dat instellingen per server enkel van toepassing zijn op de 
geselecteerde server. Dus als je je modullatie hier afstelt met de Transmit & Receive 
schuivers dan moet je die ook bij je ander servers gaan aanpassen als je die hebt. 
 

5.Toestellen zonder Play Store 
 
Voor toestellen zonder Google Play Store is er een work around.  
 
Eerst en vooral moet je software zoals Vysor gebruiken om de verschillende apps zoals 
DVSwitch, Zello, Echolink op je toestel te zetten.  
Meer info over hoe dat moet vind je op https://short.nikoc.be/2RAFo66. 
 
Eenmaal de DVSwitch app op het toestel staat ga je naar de “Config Tab” daar en onderaan 
druk je op “Full Acces”, je krijgt nu een Pop Up te zien met een UUID=21d2s54fds65sGsdf45 
(fictief) en daaronder een blanco invul veld. Deze UUID (Unique User Identifier) moet je 
samen met je “betaalbewijs van de app in de playstore” doormailen naar de ontwikkelaar 
van deze app dvswitch.inad@gmail.com.  
Hij zal je dan een code terugmailen die je in dat blanco veld kan plakken en zo de Full 
version activeren. 
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Als je de app koopt (vb via de smartphone) krijg je een bevestigingsmail van de aankoop. 
Neem daar een screenshot van en dat moet je samen met de UUID doormailen naar 
dvswitch.inad@gmail.com. Zie voorbeeld hier onder. 
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6. Brandmeister 
 
Onze servers zijn geconfigureerd voor zowel OpenDMR Belgie en alle lokale OpenDMR 
repeaters maar ook op het Brandmeister kan je alle TG’s bereiken.  
Belangrijk als je via onze configuratie met DVSwitch op Brandmeister wil werken moet je in 
het Brandmeister Selfcare je password wijzigen naar 0pendmr. (eerste karakter is een nul) 
 
 

 
 
 
 
 
 
Deze manual en is zeker voor verbetering vatbaar. Extra vragen of opmerkingen mag u altijd 
sturen naar info@on3cai.be  zo leer ik wat er nog gewijzigd, aangevuld of verbeterd moet 
worden. 
 


