Stimati Clienti,
Va prezentam mai jos modul in care trebuie configurat telefonul dumneavoastra soft
X-Lite release 1103m. Presupunem ca aveti un username si password pentru accesul in pagina web
de administrare a numarului dumneavoastra de telefon.
Linkul pentru acces in aceasta pagina este http://www.smartcall.ro/login
Alegeti tipul de administrare pe care o doriti in functie de tipul serviciului folosit: prepaid sau postpaid.
In cazul in care ati uitat parola v-am pus la dispozitie in aceasta pagina un link: Am uitat parola!
Speram ca adresa dumneavoastra de email nu ati uitat-o asa ca daca introduceti adresa de email
sistemul va trimite automat un email, imediat, ce contine username si password de la toate conturile
care au adresa de email respectiva.
Dupa ce v-ati logat cu succes in pagina principala alegeti sectiunea Account Info unde veti
putea vizualiza detaliile pentru setarea numarului dumneavoastra de telefon pe un telefon IP.
Aveti nevoie de:
- campul AccountID = numarul de telefon pe care il veti completa exact asa cum este in
pagina de web si
- campul Voip Password care reprezinta parola pe care o veti introduce in setarea telefonului
in campul Parola.

Dupa ce ati urmat acesti pasi si va cunoasteti aceste date, veti porni telefonul softphone X-Lite.
Pe ecranul calculatorului va aparea :

Pentru a il configura sa se conecteze la centrala Smartcall, veti da un click pe butonul Settings si dublu
Click pe System Settings. In acest moment vi se va deschide o noua pagina, in care veti intra la
sectiunea SIP Proxy, si apoi veti da dublu click pe [Default].(veti defini un profil pentru conectare).

Completati campurile de mai jos asa cum vedeti in poza urmatoare:

Veti bifa Enabled yes
Display Name : 4021569xxxx
Username : 4021569xxxx
Autorization User : 4021569xxxx
Password : parola dumneavoastra voip
Domain/Realm : netmaster.ro
SIP Proxy : sip.netmaster.ro
Out Bound Proxy : sip.netmaster.ro
Apoi intorceti-va la meniul in care ati selectat SIP proxy, dar de data asta selectati Network si
verificati sa fie 5060 Listen SIP Port, si Primary STUN server sa fie : stun.netmaster.ro

Salvati configuratia efectuata pana acum apasand Butonul BACK

Important. Alegerea protocolului de comunicatie.
In functie de calitatea legaturii de internet puteti folosi mai multe protocoale de transmisie a
vocii (codecuri).
Este important ca la un anumit moment dat sa existe un singur Codec Activ .
Codecurile sunt afisate pe fereastra telefonului. In momentul in care dati CLICK pe unul dintre ele,
acesta isi va schimba nuanta. In momentul in care este un negru inchis inseamna ca este activ.
Lasati in fereastra numai unul din codecurile: GSM sau G711uLaw.
GSM - folosit pentru o compresie mai mare si o calitate mai slaba a convorbirii. Merge foarte bine
pentru o banda foarte mica de internet. Chiar si prin dial-up calitatea vocii este acceptabila!
G711uLaw - folosit pentru situatiile in care aveti o legatura foarte buna de internet – calitatea cea mai
buna a convorbirii.
Telefonul se va loga, si va fi gata sa primeasca si sa initieze telefoane.
Formarea numerelor se va face cu prefixul orasului in fata, asa cum sunati de pe orice telefon
mobil:
Romtelecom: 021..../0255.....
Mobile: 072..../074...../076...../078....
Alte retele de telefonie fixa: 031..../0355...
Internationale: 00....
Pentru a verifica ca se aude bine in ambele directii si, totodata, pentru a face un test de
calitate a convorbirii disponibile pe linia dumneavoastra de internet, va punem la dispozitie numarul de
telefon 0215694681, la care puteti suna gratuit.
Aici puteti inregistra un mesaj pe care il puteti auzi asa cum se va auzi el in cazul in care veti
avea o convorbire telefonica. Ajustati volumul microfonului si al receptorului pentru o calitate optima a
convorbirii.
Va multumim pentru rabdarea de a citi si invata aceste lucruri.

