Poniżej znajdują się ustawienia dla telefonu Nokia E52. Dla innych modeli, sposób dojścia do poszczególnych opcji może się
nieznacznie różnić.

W celu skonfigurowania naszej sieci należy:
1. Zainstalować poniższy dodatek
Ściągamy i instalujemy na telefonie sip_voip_settings
2. Skonfigurować sieć WiFi
Menu-> Panel ster.-> Ustawienia-> Połączenie-> Sieci docelowe-> Punkt dostępu (Dod. now. pkt
dos.)-> Tak-> Bezprzew. LAN
Proszę wybrać sieć i następnie dodać sieć do sieci Internet.
3. Skonfigurować ustawienia SIP
- kliknąć kolejno na Menu >> Narzędzia >> Ustawienia >> Połączenia >> Ustawienia SIP >>
Opcje >> Nowy profil SIP >> Użyj profilu domyślnego;
- wpisać poniższe ustawienia:
 Nazwa profilu: ‘dowolne’
 Profil usługi: IETF
 Domyślny pkt dost.: ‘połączenie WLAN’ <- w tymi miejscu podajemy nazwę grupy sieci
docelowych – INTERNET (w tej grupie powinien być punkt dostępu do 3G. Jeśli
umieścimy tam dodatkowo punkty odstępu do WiFi. To będzie działo tak, że telefon będzie
korzystał z punktu dostępu o najwyższym priorytecie a jak ten punkt nie będzie dostępny to
przełączy się na kolejny.
 Publ. nazwa użytk.: 125xxxx@neotrix.pl (125xxxx to login widoczny w zakładce
ustawienia SIP w panelu)
 Użyj kompresji: Nie
 Rejestracja: Zawsze włączona
 Użyj zabezpieczeń: Nie
Serwer proxy:
 Adres serwera proxy: sip.neotrix.pl
 Dziedzina: neotrix.pl
 Nazwa uzytkownika: 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w
panelu)
 Haslo: 'haslo do konta SIP'
 Pozw. na 'routing': tak
 Typ transportu: automatycznie
 Port: 5060
Serwer rejestracji:
 Adr. serw. rejestracji: sip.neotrix.pl
 Dziedzina: neotrix.pl
 Nazwa uzytkownika: 125xxxx (125xxxx to login widoczny w zakładce ustawienia SIP w
panelu)

 Haslo: ‘haslo do konta SIP’
 Typ transportu: automatycznie
 Port: 5060
4. Skonfigurować ustawienia telefonii internetowej
Następnie należy przejść do konfiguracji zainstalowanego wcześniej dodatku:
Menu-> Panel sterowania->Ust. sieciowe-> Advanced VoIP settings -> VoIP services -> Opcje ->
New -> use default profile
Proszę przejść do:
Advanced VoIP settings -> NAT firewall settings-> Domain parameters-> sip.neotrix.pl
Zmienić ustawienia na:
TCP NAT bind refresh:
60
UDP NAT bind refresh: 60
CRLF refresh:
On
W zakładce:
Advanced VoIP settings -> NAT firewall settings-> IAP parameters-> Options-> Create parameters
Proszę dodać sieć WiFi do której się łączymy.
Proszę wejść w ustawienia sieci, którą właśnie dodaliśmy, klikając Open.
Proszę ustawić parametry na:
TCP NAT bind refresh:
60
UDP NAT bind refresh: 60
Aby telefon się zarejestrował, proszę wejść w Kontakty i górnym okienku zmienić usługę z Telefon
na tą, którą chcemy uruchomić (np. Neotrix), a następnie Opcje-> Włącz usługę.
Aby korzystać również z VoIP przez 3G musimy zezwolić usłudze na korzystnie z połączenia
pakietowego:
Menu-> Panel sterowania -> Ust. Sieciowe -> Advanced VoIP settings -> VoIP services -> Neotrix
(nazwa usługi) -> Profile setting -> AWCDMA ustawiamy na ON

