
Instalação de Cliente SIP para uso via
VPN

Descrição
Este documento descreve os passos necessários para a instalação do software MicroSIP
para ativação do ramal da Reitoria na estação de trabalho via VPN.

Informações necessárias
Site do software utilizado: https://www.microsip.org/
Link rápido para download: https://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.20.7.exe
Manual do software: https://www.microsip.org/help

Procedimento de instalação
1. Executar o aplicativo baixo MicroSIP-3.20.7.exe;
2. Selecionar o idioma:

3.
4. Clicar em próximo:

https://www.microsip.org/downloads
https://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.20.7.exe
https://www.microsip.org/help


5.
6. Aceitar os termos de licença:

7.
8. Manter as configurações padrões e clicar em próximo:



9.
10. Manter as configurações padrões e clicar em próximo:

11.
12. Clicar em Instalar:



13.
14. Clicar em concluir:

15.
16. Ao executar o MicroSIP, aceite as configurações de firewall:



17.
18. Na tela inicial, clicar na seta destacada em vermelho na imagem abaixo:

19.
20. Clicar em adicionar conta:



21.
22. Digitar os dados informados no seu chamado:

a. Nome da Conta: <SEU_RAMAL>
b. Servidor SIP: voip.rei.cefetes.br
c. Usuário: <SEU_RAMAL>
d. Domínio: voip.rei.cefetes.br
e. Login: <SEU_RAMAL>
f. Senha: <SENHA_INFORMADA_NO_CHAMADO>



23.
24. Clicar em SALVAR.
25. Verificar se a conexão foi estabelecida (ícone verde no canto inferior):



26.



Utilização do MicroSIP

Aba TECLADO
1 - Ligar/Desligar sua webcam, caso a chamada
permita.
2 - Botão Chamar para efetuar a discagem.
3 - Menu para acompanhar chamadas simultâneas.
4 - Controle de volume.
5 - Controle de volume do microfone



Efetuando ligações
1. Digitar o número desejado no teclado para discagem e clicar em Chamar.
2. Menus disponíveis durante a chamada:

1 - Colocar a chamada em espera.
2 - Botão para Terminar chamada..
3 - Botão para transferir chamada.
4 - Controle de volume.
5 - Controle de volume do microfone



Aba CHAMADAS
Na aba chamadas é possível ver as ligações recebidas e efetuadas e buscar por números
no menu inferior da tela.



Aba CONTATOS
Na aba contatos você pode gerenciar os seus contatos. Para inserir um novo, clique com o
botão direito na lista de contatos (1), selecione Adicionar (2), e preencha as informações do
contato (3).


