
 

 

 
 
 

 

Komunikator 

Uporaba na računalniku 

 
 
 
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), 

 program Komunikator za Windows ali drugega SIP-klienta na računalniku. 
 
 
Komunikator na računalniku in USB ključku omogoča: 

 odhodne glasovne klice 

 dohodne glasovne klice 

 pošiljanje in sprejemanje SMS in MMS sporočil 

 takojšnje sporočanje med uporabniki Komunikatorja 

 prevzem aktivnega klica z mobilnega telefona 

 predajo aktivnega klica na mobilni telefon 
 
 
Odhodni klici 
 
Za opravljanje odhodnih klicev prek Komunikatorja se z računalnikom povežite v internet in se prijavite v storitev 
Komunikator. Za klicanje vtipkajte telefonsko številko ali jo izberite iz imenika programa Komunikator.  
 
Dohodni klici 
 
Klice lahko sprejemate, če ste z računalnikom povezani v internet in prijavljeni v Komunikator. V tem primeru se 
klic najprej preusmeri na Komunikator in vzpostavljena zveza 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 
od računalnika.  
 
Če v Komunikator niste prijavljeni, prejmete klic kot običajno na vaš mobilni telefon prek mobilnega omrežja. 
 
SMS in MMS sporočila  

S programom Komunikator na računalniku lahko tudi enostavno pošiljate in sprejemate SMS in MMS sporočila, ki 
se tudi hranijo v arhivu sporočil. Če SMS in MMS sporočil ne želite prejemati na Komunikator, si lahko s ključno 
besedo preko SMSa izklopite in kasneje ponovno vklopite pošiljanje SMS 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 Komunikator  



 

 

 Ključna beseda komunikator sms na 1918 

Preverjanje statusa  

 preverite ali je sprejemanje SMS sporočil vključeno ali ne  

 Ključna beseda komunikator na 1918 

 
 
 
Za podrobnejši pregled delovanja programa Komunikator za Windows si lahko ogledate kratka ali podrobna 
navodila, ki se nahajajo na portalu Moj Telekom (http://moj.telekom.si), sklop Komunikator. 

http://moj.telekom.si/

