
 

 

 
 
 
 

Komunikator 

Uporaba na stacionarnem IP 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) 

 ustrezen stacionarni telefon, ki podpira IP povezavo. 
 
Uporaba s stacionarnim IP telefonom je posebej priročna tam, kjer imate težave z dosegljivostjo na mobilnem 
telefonu zaradi konstrukcijskih lastnosti stavbe (npr. metalizirana okna, jeklena konstrukcija sten, kletni prostori…) 
ali pa je pokritost z mobilnim signalom slaba ali je ni. Za uporabo storitve Komunikator s stacionarnim telefonom 
potrebujete ustrezen telefon, ki podpira povezovanje z IP-omrežji, na primer Siemens Gigaset C470 IP. Z 
brezžičnim DECT-telefonom ste tako dosegljivi na svoji mobilni številki, uporaba pa je podobna uporabi klasičnega 
oziroma mobilnega telefona. Telefon podpira več uporabniških računov, tako je lahko na enem telefonu dosegljivih 
več uporabnikov, vsak na svoji številki. 
 
Pred prvo uporabo Komunikatorja s stacionarnim telefonom, morate v telefon vnesti ustrezne nastavitve. To lahko 
storite ročno ali s pomočjo kode, ki se nahaja na strani Moj Telekom, sklop Komunikator in jo vnesete v aparat. 
Nastavitve si lahko ogledate na portalu Moj Telekom (http://moj.telekom.si), sklop Komunikator. 
 
Komunikator na stacionarnem IP telefonu omogoča: 

 odhodne glasovne klice 

 dohodne glasovne klice 
 
Pred uporabo storitve Komunikator na stacionarnem IP telefonu priključite telefon na internet in vnesite ustrezne 
nastavitve. Tako se telefon poveže v internet, prek katerega se prijavite v storitev. 
 
Odhodni klici 
 
Za opravljanje odhodnih klicev prek Komunikatorja morate biti prijavljeni v storitev Komunikator. Nato vtipkajte 
telefonsko številko ali jo izberite iz imenika telefona. Vzpostavljeni klic poteka prek interneta. 
 
Dohodni klici 
 
Klice lahko sprejemate, če ste s telefonom 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 
s trenutne lokacije.  
 
Če v Komunikator niste prijavljeni, prejmete klic kot običajno na vaš mobilni telefon prek mobilnega omrežja. 
 
 
Ostalo 
 
Zaradi specifike storitve Komunikator uporaba nekaterih storitev ni mogoča: 

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

http://moj.telekom.si/


 

 

 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 
 
Ko za dalj časa odidete od doma ali iz pisarne, kjer uporabljate stacionarni IP telefon vam svetujemo, da ga 
izklopite. Tako se boste izognili morebitnim zgrešenim klicem, saj boste vse klice takoj prejeli na vaš 
mobilni telefon. 
 
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). 
 


