TELIA INTERNETIKÕNED: ZOIPER
TARKVARATELEFONI SEADISTAMINE
IPHONE TELEFONI
Internetikõnede teenust saab Zoiper rakenduse abil kasutada mobiilinumbrilt
helistamiseks oma iPhone-is. See on mugav ning võimaldab nt reisil olles hoida
kokku rändlustasudelt ning kasutada oma mobiilinumbrit nagu asuksid Eestis –
toimivad ka harjumuspärased lühinumbrid.
Internetikõnede kasutamine eeldab nutiseadmes internetiühenduse kasutamise
võimalust – võivad kaasneda tasud andmeside eest!
NB! Internetikõnede teenusega kõne Hädaabi numbrile 112 ei võimalda sinu
asukoha tuvastamist. Välismaal tehtud hädaabikõnele vastatakse Eestis.

1. Leia App Storest Zoiper ja paigalda see oma iPhone-i.
2. Loo Zoiperisse uus konto: Settings >> Accounts >> + >> Yes >> Manual
Configuration >> SIP account

3. Täida konto seaded:
Account name: konto nimi, nt mobiilinr
Domain: ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org
User name: +372mobiilinr, kus „mobiilinr“ asemele kirjuta oma telefoninumber
Password: konto SIP salasõna, mis saadetakse teenuse tellimisel SMSiga
Caller ID: mobiilinr
Auth Username: +372mobiilinr@ims.mnc001.mcc248.3gppnetwork.org
Lülita sisse välise puhverserveri kasutamine Use Outband Proxy
Outband Proxy: proxy.telia.ee

4. Konto seadetes Accounts >> SIP Accounts >> Features seadista DTMF Settings
>> Inband

5. Soovi korral seadista Zoiper taustal töötama. Valikutest Force backround ja Wi-Fi
Keep Alive sõltub, kas Zoiper võtab ka sisenevaid kõnesid vastu (kas konto
registreerub rakenduse mittekasutamisel) ning kas Wifi internetiühendust
hoitakse Zoiperi poolt aktiivsena. Need seaded suurendavad telefoni
akutarbimist.

6. Seadista iPhone-is Zoiperi kasutamine: Settings>>Zoiper
- Kontaktide () lubamisega võimaldad Zoiperil kasutada
- Kindlasti luba mikrofoni (Microphone) kasutamine

- Märguannete lubamisega (Allow Notifications) teavitatakse ka Zoiperile
sisenevatest kõnedest. Valik peaks olema tehtud juhul, kui mobiililt tavakõnesid ei
saa vastu võtta, nt kui telefon on lennurežiimis ja Wifi kasutamine on lubatud.
- Mobiilse andmeside (Mobile Data) lubamisega saab Zoiperit kasutada ka 3G ja 4G
mobiilse internetiühendusega. NB! Zoiperiga kõnesid tehes kasutatakse sel juhul ka
mobiilipaketi andmesidet, millega võivad kaasneda täiendavad tasud.

7. Tõrkeotsing.
- Kui kõne korral teist osapoolt pole kuulda proovi järgmist: Zoiperi konto seadetes
Settings >> Accounts >> SIP Accounts >> Network Settings >> Transports vali TCP,
kui UDP ei toimi (või vastupidi).

- Uuri Zoiperi kommuunist, kas teised kasutajad on juba samale probleemile ja
lahendusele viidanud.

