
„Instrukcja użytkownika dla sieci easyCALL.pl – Telefon IP/Aplikacja – Zoiper 5 Prepaid”

Po ściągnięciu aplikacji Zoiper 5 i instalacji programu, otwieramy program. Powinna ukazać się 
strona startowa:

Wybieramy opcję : Continue as a Free user.

W kolejnym oknie wpisujemy w pierwsze pole – login: nazwa użytkownika oraz password: hasło do konfiguracji 
urządzenia. Po zalogowaniu do profilu klienta na www można wygenerować nowe hasło sipowe,  należy przejść do 
zakładki  „Moje konto"  i w rubryce "Dane ustawień easycall" należy kliknąć na opcję "Zmień"  i wprowadzić nowe 
hasło, które będzie składało się z 12 znaków (litery i cyfry).

Po wpisaniu danych, klikamy „Login”



Wpisujemy adres serwera: sip.easycall.pl
Następnie klikamy : „Next”

Odznaczamy „Optional” i poniżej w polu „Authentication username” wpisujemy – numer telefonu.
Pole „Outbond proxy” pozostawiamy puste i klikamy „Skip”.



W tym oknie zaznaczamy opcje „ SIP UDP” i klikamy na dole strony w „Skip”.

Następnie pojawi się komunikat ”Warning”, klikamy „Yes” aby zatwierdzić zmiany i przejść dalej.



Konto zostało utworzone. Aby przejśc dalej wybieramy „Create Account”.

Następnie pod zakładką „ Account” klikamy w utworzony numer konta.



  

W tym oknie, u góry po prawej stronie wybieramy zakładkę „Advanced”.

Po wybraniu „Advanced” uzupełniamy dane konfiguracji.
W zakładce „Features” uzupełniamy pola: Caller ID Name – wpisujemy „Numer telefonu” oraz
Caller ID Number - też wpisujemy „Numer telefonu”.



Kolejna zakładka : „Compatibility modes” - powinna być wybrana opcja „ DTMF RFC-2833”
Następnie zakładka : „Network related” - Transport : UDP, Registartion expiry mode – Custom,
Registration expiry – 180, Subscription expiry mode – Custom, Subscription expiry – 180,
Keep alive time-out – Custom, Keep alive custom interval – 20, Use STUN – D'ont use STUN.

Kolejna zakładka „Audio codecs” - z prawej strony tabeli pozostawiamy trzy kodeki: GSM FR,
G711 mu-law, G711 a-law, resztę kodeków przerzucamy na lewą stronę.



Po uzupełnieniu wszystkich danych konfiguracji, klikamy po prawej stronie w nazwę utworzonego
konta i zatwierdzamy komunikat „Save changed data” wyberając „Yes”.
Gratulację – konfiguracja Zoiper 5 została zakończona sukcesem !

Więcej instrukcji znajdziesz na stronie:
http://www.easycall.pl/instrukcjekonfiguracjitelefonowVoIP.html 


