
 

Vylepšujeme Vašu telefónnu službu od Slovanetu 

Zistite, čo sa zmení a nastavte si Váš telefón alebo zariadenie! 

Vážený zákazník, 

v stredu 5. 2. 2014 zmodernizujeme a spustíme do prevádzky novú technológiu Vašej telefónnej 

služby s vyššou úrovňou bezpečnosti. Aby Vám služba fungovala aj po tomto dátume, bude 

potrebná spolupráca z Vašej strany. Venujte preto, prosím, pozornosť inštrukciám v tomto liste. 

Dôležité: ak máte viac telefónnych čísel a používateľov telefónnych služieb 

od Slovanetu, prosím, prepošlite tento oznam všetkým z nich. Ďakujeme! 

Čo je potrebné urobiť z Vašej strany 

Váš telefón alebo zariadenie pre využívanie hlasovej služby bude potrebné nastaviť pre využívanie 

novej verzie telefónnej služby. Odporúčame Vám v predstihu si vyhľadať a pripraviť návod pre 

inštaláciu a nastavenie od výrobcu Vášho zariadenia. Väčšina ich poskytuje aj na svojej web stránke. 

V priebehu dňa 5. 2. 2014 by mala Vaša telefónna služba od Slovanetu prestať fungovať. Následne 

si, prosím, podľa tohto návodu upravte nasledovné nastavenia: 

Parameter Pôvodná hodnota Nová hodnota 

SIP server * csps.slovanet.net sip.slovanet.net 

Outbound proxy server sbc.slovanet.net <nevyplnené!> 

* iné názvy parametra „SIP server“ môžu byť: Proxy, Registrar 

Okrem toho, prosím, skontrolujte správnosť nastavenia parametra Username, ktorý teraz bude 

musieť byť uvedený správne a presne. Ako hodnotu Username uveďte Vaše celé telefónne číslo aj 

s predvoľbou a bez medzier či iných znakov, čiže bude mať 10 číslic (príklady: 0220860001, 

0552860002). Vaše samotné prihlasovacie meno a heslo (Username a Password) zostáva aj po 

zmene technológie rovnaké. 

Následne vyskúšajte, či Vaša telefónna služba funguje správne, najlepšie zavolaním z Vášho 

telefónu na iné číslo a aj opačne, zavolaním na Váš telefón z iného čísla. 

V prípade nefunkčnosti telefónu skontrolujte ešte v nastaveniach Vášho routera nastavenie funkcie 

SIP ALG, ktorá by mala byť vypnutá. 

Kontakty a technická podpora  

Ak by Vám telefónna služba ani po dodržaní vyššie uvedených nastavení a inštrukcií nefungovala, 

kontaktujte, prosím, technickú podporu pre zákazníkov Slovanetu - tel.: 02 / 208 28 208 (voľba č. 2) 

alebo e-mailom: technickapodpora@slovanet.net . Informácie z tohto listu a prehľad výhod novej 

verzie telefonovania nájdete na stránke www.slovanet.sk/telefonzmena . 

Ďakujeme za Vašu spoluprácu a veríme, že modernizáciu telefónnej technológie oceníte. 

S pozdravom 

Marek Smolán,  

vedúci oddelenia Technickej podpory 

a monitorovacieho centra siete, Slovanet, a.s.  

 

(28. 1. 2014) 
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