
 

 

 
 
 
 

Komunikator 

Nastavitve na DECT IP telefonu 
 
 
 
 
Po vklopu storitve Komunikator na vašem naročniškem razmerju je potrebno nastaviti SIP-parametre v telefonu. 
Nastavitve lahko opravite sami po spodnjih navodilih ali pokličite v Telekomov center za pomoč naročnikom, kjer 
dobite pomoč za nastavitve. Če uporabljate stacionarni telefon Siemens Gigaset C470IP, lahko nastavitve vnesete 
s pomočjo kode, ki jo vnesete v telefon. Koda se nahaja na strani Moj Telekom. Če boste nastavitve vnesli ročno, 
si jih lahko ogledate na portalu Moj Telekom (http://moj.telekom.si), sklop Komunikator. 
 
 
 

Nastavitve SIP na stacionarnih telefonih* 
 
Splošne nastavitve za vaš Komunikator račun so: 
Uporabniško ime: vaša telefonska številka v formatu 38641700700 
Geslo: geslo, ki si ga nastavite za storitev Komunikator na portalu Moj Telekom 
Registrar Server Address: voip.mobitel.si 
Registrar Server Port: 5060 
SIP Proxy Server Address: voip.mobitel.si 
SIP Proxy Server Port: 5060 
SIP Service Domain: voip.mobitel.si 

 
* imena nastavitev se lahko razlikujejo glede na znamko telefona 

 
 
Nastavitve usmerjevalnika 
Za uporabo Komunikatorja sta potrebni dve povezavi: ena za prenos signalizacije (protokol SIP) in druga za prenos 
govora in videa (protokol RTP). Za potrebe signalizacije morajo biti proti Mobitelovemu strežniku z naslovom 
213.229.192.38 odprta vrata (port) 5060 UDP, 5060 TCP in 5061 TCP. Za prenos govora in videa se na 
računalniku, kjer uporabljate Komunikator, uporabijo naključna UDP-vrata, od koder se vzpostavi povezava na 
poljubna vrata UDP-strežnika 213.229.192.38. Požarna pregrada, NAT in ostali varnostni mehanizmi na 
računalniku morajo biti nastavljeni tako, da je možna odhodna komunikacija s poljubnih UDP-vrat. 
 
Primer: 
Če Komunikator za prenos govora in videa uporabi vrata 1024 UDP, strežnik 213.229.192.38 pa posluša na vratih 
2019 UDP, mora požarna pregrada dovoliti vzpostavitev povezave med lokalnim računalnikom na vratih 1024 in 
strežnikom 213.229.192.38 na vratih 2019. Hkrati morajo požarna pregrada, NAT in ostali varnostni mehanizmi 
dovoliti, da lahko po vzpostavitvi povezave lokalni računalnik na vratih 1024 sprejema govor in video s strežnika 
213.229.192.38 z vrat 2019.  
 
Če imate vključen varnostni paket pri ponudniku interneta, se posvetujte s ponudnikom, ali varnostni paket 
preprečuje delovanje protokola SIP. 
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