
 

 

 
 
 

 

Komunikator 

Uporaba na mobilnem telefonu 

 
 
 
Pred uporabo Komunikatorja z vašo številko potrebujete: 

 naročniško razmerje, na katero Komunikator vključimo,  

 aktivirano storitev Komunikator, 

 uporabniško ime (vaša telefonska številka v obliki 38641700700),  

 geslo (geslo, ki si ga nastavite za storitev Komunikator na portalu Moj Telekom), 

 ustreznega SIP-klienta, nameščenega na mobitelu. 
 
 
Komunikator na telefonu omogoča: 

 odhodne glasovne klice 

 dohodne glasovne klice 
 
Pred uporabo storitve Komunikator na mobilnem telefonu omogočite iskanje omrežij WLAN in potrdite ustrezno 
dostopno točko. Tako se mobilni telefon poveže v internet prek omrežja WLAN, prek katerega se prijavite v 
storitev. Podrobneje si nastavitve lahko ogledate v dokumentu z nastavitvami. 
 
 
Odhodni klici 
 
Za opravljanje odhodnih klicev prek Komunikatorja se z mobitelom povežite v internet in se prijavite v storitev 
Komunikator (postopek povezave z omrežjem WLAN preverite v dokumentu z nastavitvami). Nato vtipkajte 
telefonsko številko ali jo izberite iz imenika mobitela. Klic poteka prek interneta, dokler ste povezani vanj. Če med 
klicem zapustite območje s signalom WLAN, se klic prekine. 
 
Dohodni klici 
 
Klice lahko sprejemate, če ste z mobitelom povezani v internet in prijavljeni v Komunikator. V tem primeru se klic 
najprej preusmeri na Komunikator in vzpostavljena povezava poteka prek omrežja internet. Če se na klic ne javite v 
15 sekundah, se ta preusmeri v mobilno omrežje (v mobilno omrežje Telekoma Slovenije oziroma v tujini v omrežje 
tujega operaterja), kjer ga prevzamete na svojem mobilnem telefonu kot običajni klic. 
 
Če dohodni klic na Komunikatorju zavrnete, se klic preusmeri v mobilno omrežje in ga prevzamete kot običajni klic 
na mobilnem telefonu. Ta možnost je priročna, če že pred prevzemom klica veste, da se boste med klicem oddaljili 
z območja s signalom WLAN. Če med klicem zapustite območje s signalom WLAN, se klic prekine. 
 
Če v Komunikator niste prijavljeni, prejmete klic kot običajno na vaš mobilni telefon prek mobilnega omrežja. 
 
SMS in MMS sporočila  

S programom Komunikator lahko tudi enostavno pošiljate in sprejemate SMS sporočila. Če SMS sporočil ne želite 
prejemati na Komunikator, si lahko s ključno besedo preko SMS-a izklopite in kasneje ponovno vklopite pošiljanje 
sporočil na Komunikator:  

Izklop SMS sporočil  

 SMS sporočila bodo poslana le na mobilni telefon  

 Ključna beseda komunikator preklici sms na 1918 

 



 

 

Vklop SMS sporočil  

 SMS sporočila bodo poslana na mobilni telefon in v aplikacijo Komunikator  

 Ključna beseda komunikator sms na 1918 

Preverjanje statusa  

 preverite ali je sprejemanje SMS sporočil vključeno ali ne  

 Ključna beseda komunikator na 1918 

 
 
Ostalo 
 
Zaradi specifike storitve Komunikator uporaba nekaterih storitev ni mogoča: 

 Storitvi Uvertura in SMS Zgrešeni klici ne delujeta, ko uporabljate Komunikator. 

 Lahko se vam zgodi, da se številka, ki vas kliče, na zaslonu mobitela prikaže v obliki 
številka@voip.mobitel.si. Če želite, da se ob takem klicu na zaslonu izpiše ime, v imenik vašega mobitela 
shranite telefonske številke v obliki 041xxxxxx@voip.mobitel.si (041xxxxxx predstavlja telefonsko številko 
kontakta).   

 Klici v sili (112 in 113) so usmerjeni v ljubljanski operativni center, ne glede na lokacijo, od koder kličete. Za 
klice na nujne številke vam predlagamo uporabo klasičnega mobilnega ali stacionarnega telefona. 

 
 
Nasvet 
 
Storitev lahko uporabljate tudi preko podatkovnih omrežij GPRS/UMTS, vendar vam to odsvetujemo zaradi 
slabše kakovosti zvoka in morebitnih nepredvidenih stroškov, ki lahko nastanejo ob uporabi prenosa 
podatkov v tujini. 
 
Svetujemo vam, da skrbno varujete in redno spreminjate vaše geslo za uporabo storitve. Predlagamo vam, 
da opravljene klice redno preverjate prek brezplačne storitve Monitor (monitor.mobitel.si). 
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