
 

 

 
 
 

 

Komunikator 

Nastavitve na mobilnem telefonu 

 
 
 

Program Komunikator 

Po vklopu storitve na vašem naročniškem razmerju si na mobitel prenesite program Komunikator. Vpišite 
uporabniško ime in geslo, ostale nastavitve v tem primeru niso potrebne. Program za telefone z operacijskim 
sistemom Android najdete na portalu Google Play, za telefone Apple (iOS) pa na portalu App Store. 
 
Če uporabljate druge programe za internetno telefonijo, morate nastaviti SIP-parametre v telefonu. 
 

Nastavitve SIP za programe Android  
 
Večina programov potrebuje naslednje nastavitve: 
 
Uporabniško ime: vaša številka v obliki 38641700700 
Geslo: geslo, ki si ga nastavite za storitev Komunikator na portalu Moj Telekom 
SIP proxy: voip.mobitel.si 
STUN: voip.mobitel.si 
 

 
Nastavitve SIP na starejših mobitelih Nokia z operacijskim sistemom Symbian 
 
Za nastavitve na mobilnem telefonu lahko pokličete Telekomov center za pomoč naročnikom, kjer vam bodo 
svetovali in pomagali z nastavitvami za vaš telefon. Če želite nastavitve opraviti sami, si lahko postopek nastavitev 
ogledate na portalu Moj Telekom (http://moj.telekom.si), sklop Komunikator.  
 
Za nekatere modele mobitelov Nokia potrebujete dodatno aplikacijo, za katero pošljite ključno besedo P 
KOMUNIKATOR na 1919 in prejeli boste povezavo do programa, ki vam bo omogočal uporabo storitve. Na 
Telekomovi spletni strani poiščite vaš aparat in preverite, da je v rubriki Sporočanje pri postavki Komunikator 
označeno z »da s klientom znamke Nokia«. 
 
Postopek nastavitev za telefone Nokia si lahko ogledate na portalu Moj Telekom (http://moj.telekom.si), sklop 
Komunikator. 

 
Dodatne nastavitve 
Nastavitve usmerjevalnika 
Za uporabo Komunikatorja sta potrebni dve povezavi: eno za prenos signalizacije (protokol SIP) in drugo 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. 

http://moj.telekom.si/
http://www.mobitel.si/telefoni-in-naprave/aparati.aspx
http://moj.telekom.si/

