Softphone
Configuration of

Ρυθμίσεις εφαρμογών

software

σε Η/Υ για χρήση με λογαριασμό τηλεφωνίας modulus
on your computer with a modulus telephony account
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Linphone
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Πίνακας Σημαντικών Χαρακτηριστικών | Outstanding Features List

Multi-Way
Conference

Attended
Transfer

Blind
Transfer

ZRTP

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Linphone

✔

✔

✔

✔

✔

SFLphone

✔

✔

✔

✔

✔

Jitsi

✔

Mute Hold

G.729 Annex A
Codec
Support 2

Multi-line

Acoustic
Echo
Cancellation

Call
Recording

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1 - Υποστηρίζεται, αλλά μόνο από τη γραμμή εντολών | Only supported by the linphonec command-line version
2 - Απαιτείται η χειροκίνητη μεταγλώττιση πηγαίου κώδικα της βιβλιοθήκης libbcg729 και ενδεχομένως η αγορά άδειας χρήσης από τον διαχειριστή των
πατεντών | Manual compilation of libbcg729 is required, and a licence issued by the patent pool licensing agent depending on your jurisdiction

Σημαντικές Παρατηρήσεις | Important Notes
•

Ο οδηγός αυτός προϋποθέτει την προγενέστερη σωστή ρύθμιση παραμέτρων στον υπολογιστή για τη σύνδεση με το τοπικό δίκτυο και το Διαδίκτυο και τη
χρήση συσκευών ήχου όπως τα ηχεία και το μικρόφωνο.

•

Κάποιες από τις εφαρμογές του παρόντος οδηγού (π.χ. Jitsi) εμφανίζουν παραπλανητικά μηνύματα σφαλμάτων αν δεν βρεθούν συσκευές ήχου στο σύστημα όπου
εκτελούνται κατά την εκκίνηση μιας κλήσης.

•

Κάθε συνδυασμός username/password πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακριβώς ένα endpoint. Δεν μπορούν δύο endpoints να μοιράζονται το ίδιο username.
Endpoint μπορεί να είναι μία εφαρμογή SIP όπως αυτές που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό ή μία συσκευή SIP.

•

Ο περιορισμός αυτός ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που εκτελούνται ταυτόχρονα δύο από τις εφαρμογές αυτές στον ίδιο υπολογιστή: αν γίνεται χρήση του ίδιου
username, τερματίστε την μία εφαρμογή πριν εκκινήσει η άλλη.

•

Ο οδηγός έχει γραφτεί για ρύθμιση των εφαρμογών αμέσως μετά την πρώτη εκκίνηση. Σε κάθε περίπτωση, επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της εφαρμογής και
ιδιαίτερα διαγράψτε τυχόν λογαριασμούς modulus από προηγούμενες προσπάθειες ρύθμισης της εφαρμογής πριν ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του οδηγού.

•

The configuration of network parameters for local and Internet connectivity, as well as the configuration of audio devices enabling the use of speakers and
microphones is beyond the scope of this guide.

•

Some of the applications presented in this guide (i.e. Jitsi) might produce obscure error messages if audio in/out devices are not properly configured (or do not exist)
when placing a call.

•

You may only use a single username/password combination with at most one endpoint. You cannot have two endpoints sharing a username register with modulus
telephony servers at the same time. An endpoint is defined as either a software SIP client such as those listed in this guide, or a hardware (physical) SIP device.

•

The one endpoint per username restriction is relevant even in case two SIP softphone applications are installed on the same computer: if these applications share
the same username, terminate whichever is running before you run the other.

•

This guide was written with the aim of providing step-by-step instructions for the configuration of select softphones on the first run. In any case, reset the default
configuration and, more importantly, delete existing modulus SIP account entries from previous attempts before following this guide.

Jitsi
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Κατεβάστε την εφαρμογή Jitsi
από τη διεύθυνση https://jitsi.
org/ ή χρησιμοποιήστε τον

package manager της διανομής
σας. Εγκαταστήστε την εφαρμογή και εκκινήστε την.

Download Jitsi installer package
at https://jitsi.org or use the
package manager that came

with your distribution. Install the
application on your computer
and run it.

Αν εμφανιστούν δύο παράθυρα (όπου το ένα μας προτρέπει
να εισαγάγουμε username και
password για διάφορες υπηρεσί-

ες), κλείνουμε το μεγαλύτερο και
αφήνουμε το μικρότερο (α) ανοικτό (με επιλογές File, Tools και
λοιπά στο μενού).

Should you be greeted with two
windows upon launching the
application for the very first time,
close the larger window of the

two (the square one) and leave
the smaller one (α) open (the
oblong one with File, Tools etc
options in the menu).

Πατάμε File → Add New Account
(β) (μην κάνετε επεξεργασία/edit
υπάρχοντος account modulus
από προηγούμενη προσπάθεια
ρύθμισής του διότι κάποια πεδία
δεν θα μπορείτε να τα αλλάξετε
- διαγράψτε τυχόν παλιές εγγραφές)

Στο πεδίο Network (γ) επιλέγουμε
από τη λίστα «SIP».
Στο SIP Id (δ), συμπληρώνουμε το
username μας και τον VoIP server
της υπηρεσίας, διαχωρίζοντάς τα
με τον χαρακτήρα «@». Για παράδειγμα:
«modulus-user@voips.
modulus.gr».

Στο Password συμπληρώνετε τον
κωδικό που σας έχει αποσταλεί
με SMS
Το πεδίο «Remember Password»
το αφήνουμε ενεργοποιημένο

Choose File → Add New Account
(β) (it is not recommended to
edit an existing entry, some
configuration fields might not be
modifiable when in edit mode
- delete any stale entries from
any previous attempts to setup a
modulus account)

Expand the Network drop down
list (γ), and choose “SIP”.
For SIP Id (δ), enter your modulus
username and append “@voips.
modulus.gr”. In the screenshot
below,
“modulus-user@voips.
modulus.gr” is used as an
example.

Enter your password (the one you
received via a text/SMS message)
in the Password field.
Enable the “Remember password”
checkbox, if it is not enabled
already.

Jitsi

γ
δ

ε

α

Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Advanced (ε).

Click on the Advanced Button (ε).

β
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Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο. Στις καρτέλες του παραθύρου

αυτού εισαγάγουμε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

A new window will appear. For the
configuration options of each tab,

consult the instructions below:

α
α

Καρτέλα Account (α):
Το SIP Id, Password, θα είναι συμπληρωμένα από πριν.
Στο Display Name (β) γράφουμε ένα το κείμενο το οποίο θα
μεταδίδεται μαζί με τον αριθμό

αναγνώρισης καλούντος όταν
πραγματοποιούμε κλήσεις προς
SIP προορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να εισαγάγουμε το
όνομά μας ολογράφως, ή το όνομα της επιχείρησης μας.

β

Account tab (α):
The SIP Id and Password fields
should be already filled in.
For Display Name (β), enter the
text that will be transmitted along

with Caller ID when calling other
SIP destinations via this modulus
account. For example, you may
enter your full name or the name
of your company.
Keep Alive Method (δ): REGISTER
Keep alive interval: 180
Message Waiting (MWI): απενεργοποιημένο
DTMF Method (ε): RTP (RFC2833)
Minimal RTP DTMF tone duration (ms): 70

Connection tab (γ):
Registrar: voips.modulus.gr
Authorization name: leave blank
Client TLS certificate: none
Configure proxy automatically: check

Keep Alive Method (δ): REGISTER
Keep alive interval: 180
Message Waiting (MWI): uncheck
DTMF Method (ε): RTP (RFC2833)
Minimal RTP DTMF tone duration (ms): 70

ζ
θ

γ

δ

ε
Καρτέλες Security (στ) και Presence (ζ):
Enable Support to encrypt calls (η): απενεργοποιημένο
Enable Presence (θ): απενεργοποιημένο

στ

η

Καρτέλα Connection (γ):
Registrar: voips.modulus.gr
Authorization name: κενό
Client TLS certificate: none
Configure proxy automatically: ενεργό

Security (στ) and Presence (ζ) tabs:
Enable Support to encrypt calls (η): uncheck
Enable Presence (θ): uncheck

Jitsi
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Καρτέλα Encodings (α)
Ενεργοποιούμε
την
επιλογή Override global encoding
settings (β). Στις δύο λίστες που
εμφανίζονται, ρυθμίζουμε τις επιλογές ως εξής:
Στη λίστα audio (γ)
Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές, εκτός από την G722/16000,
την PCMA/8000, την speex/8000,
την GSM/8000, και την telephoneevent/8000. Επιλέγουμε την επιλογή G722 (η οποία πρέπει να είναι

ενεργή), και πατώντας το κουμπί
up διαδοχικά πολλές φορές την
φέρνουμε πρώτη στη λίστα. Το
ίδιο κάνουμε και για τις υπόλοιπες, διατηρώντας την παραπάνω
σειρά, δηλαδή δεύτερη επιλογή
PCMA/8000, τρίτη speex/8000,
τέταρτη GSM/8000 και πέμπτη
telephone-event/8000.
Στη λίστα Video (δ)
Απενεργοποιούμε ΟΛΕΣ τις επιλογές

Encodings Tab (α)
Enable the Override global
encoding settings checkbox
(β). For each codec list (audio
and video), apply the following
configuration:
Audio codecs (γ)
Disable all codecs, with the
exception of the following
five
options:
G722/16000,
PCMA/8000,
speex/8000,
GSM/8000
and
telephoneevent/8000.
Select
G722
(which you should also enable

by activating the respective
checkbox) and bring it to the top
of the list by successively clicking
on the Up buton. Adjust the
order of the remaining enabled
codecs, honouring the order
in which they are mentioned
above, i.e. PCMA/8000 should be
second place, speex/8000 third,
GSM/8000 fourth, telephoneevent/8000 fifth.
Video codecs (δ)
Disable ALL codecs

Πατάμε Next (ε) και Sign-In (στ).
Η εφαρμογή είναι έτοιμη για χρή-

ση και δεν θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Click on Next (ε), then on Sign In
(στ). The application has been

set up and you won’t have to go
through this process again.

β

α
γ

δ

ε

στ

Jitsi

Linphone
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Κατεβάστε
την
εφαρμογή
Linphone από τη διεύθυνση
http://www.linphone.org/
ή
χρησιμοποιήστε τον package

manager της διανομής σας. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στον
υπολογιστή σας και εκκινήστε
την.

Download Linphone installer
package at http://www.linphone.
org/ or use the package manager

that came with your distro. Install
the application on your computer
and run it.

Αν δεν εμφανιστεί αυτόματα ο
οδηγός δημιουργίας λογαριασμού εκτελέστε τον χειροκίνητα

επιλέγοντας Account Assistant
(α) από το μενού Help.

Should the account creation
assistant not appear upon starting
up the Linphone application,

chose Account Assistant (α) from
the Help menu to open it.

Linphone

α

Στην αρχική οθόνη του οδηγού, επιλέξτε
Forward (β).
Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή I have
already a sip account and I just want to use
it (γ). Επιλέξτε Forward. Θα σας ζητηθούν
τα παρακάτω στοιχεία:
Username: το όνομα χρήστη λογαριασμού

modulus, στο παράδειγμα: modulus-user
Password: ο κωδικός-συνθηματικό που λάβατε με SMS
Domain: συμπληρώστε voips.modulus.gr
Proxy: αφήστε το κενό
Επιλέξτε Apply (δ).
Επιλέξτε Close (ε).

Click on the Forward button (β) on the
assistant’s splash screen
Choose I have already a sip account and
I just want to use it (γ). After clicking on
Forward again, the following fields will
need to be filled in:
Username: your modulus account

username - in this example: modulus-user
Password: the password you received via a
text (SMS)
Domain: voips.modulus.gr
Proxy: leave this blank
Click on Apply (δ).
Click on Close (ε).

β

δ
γ

ε
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Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε Options →
Preferences (α). Θα εμφανιστεί νέο

παράθυρο με 5 καρτέλες. Από αυτές, θα ασχοληθούμε μόνο με τις
Manage SIP Accounts και Codecs.

Back at the application’s start screen,
choose Options → Preferences (α).
A new window will appear, with 5

tabs. You only need to edit options
in two of them entitled Manage SIP
Accounts and Codecs.

Στην καρτέλα Manage SIP
Accounts (β):
Στο πεδίο Your Display Name (γ) γράφουμε ένα το κείμενο το οποίο θα
μεταδίδεται μαζί με τον αριθμό ανα-

γνώρισης καλούντος όταν πραγματοποιούμε κλήσεις προς SIP προορισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να
εισαγάγουμε το όνομά μας ολογράφως, ή το όνομα της επιχείρησης μας.

In the Manage SIP Accounts (β) tab:
For Your Display Name (β), enter the
text that will be transmitted along
with Caller ID when calling other

SIP destinations via this modulus
account. For example, you may enter
your full name or the name of your
company.

α

Linphone
β
γ

η

Στην καρτέλα Codecs (δ):
Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές με το πλήκτρο Disable (ε)
εκτός από την G722/8000, την PCMA/8000, την G729 (αν υπάρχει), την speex/8000 και την GSM/8000. Επιλέγουμε την επιλογή G722 (η οποία πρέπει να είναι ενεργή), και πατώντας το

κουμπί Up (στ) διαδοχικά πολλές φορές την φέρνουμε πρώτη
στη λίστα. Το ίδιο κάνουμε και για τις υπόλοιπες, διατηρώντας
την παραπάνω σειρά, δηλαδή δεύτερη επιλογή PCMA/8000,
τρίτη G729/8000 (αν υπάρχει), τέταρτη speex/8000 και πέμπτη
GSM/8000.

Codecs Tab (δ)
Disable all codecs using the Disable button (ε), with the
exception of the following five options: G722/8000, PCMA/8000,
G729/8000 (if available), speex/8000 and GSM/8000. Select
G722 (which you should also enable by activating the

respective checkbox) and bring it to the top of the list by
successively clicking on the Up buton (στ). Adjust the order of
the remaining enabled codecs, honouring the order in which
they are mentioned above, i.e. PCMA/8000 should be second
place, G729/8000 third, speex/8000 fourth, GSM/8000 fifth.

Επιλέξτε Done (ζ). Η εφαρμογή είναι έτοιμη προς χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξτε το λογαριασμό modulus

που μόλις δημιουργήσατε στο πεδίο My current identity
(η) πριν πραγματοποιήσετε νέα κλήση.

Click on Done (ζ). The application is ready for use. Make
sure you’ve selected the modulus account you’ve just

created under the My current identity control element (η)
before you place a new call.

δ
στ

ε

ζ
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Κατεβάστε την εφαρμογή από τη
διεύθυνση http://sflphone.org/
ή χρησιμοποιήστε τον package

manager της διανομής σας. Εγκαταστήστε την εφαρμογή στον
υπολογιστή σας και εκκινήστε την.

Download SFLphone installer
package at http://sflphone.org/
or use the package manager that

came with your distro. Install the
application on your computer and
run it.

Αν δεν εμφανιστεί αυτόματα ο
οδηγός δημιουργίας λογαριασμού εκτελέστε τον χειροκίνητα
επιλέγοντας Settings → Account
creation wizard (α).

Στην αρχική οθόνη του οδηγού,
επιλέξτε Next (β).
Στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή Register an existing SIP or IAX2
account (γ). Επιλέξτε Next (δ).

Should the account creation
assistant not appear upon starting
up SFLphone, chose Settings →
Account creation wizard (α).

Click on the Next button (β) on the
assistant’s splash screen.
Choose Register an existing SIP or
IAX2 account (γ), then Next (δ).

SFLphone
γ

α

Επιλέξτε SIP (ε) και Next (στ).
Θα σας ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία:
Alias: αναγνωριστικό για τον λογαριασμό (π.χ. modulus)
Server: συμπληρώστε voips.modulus.gr
Username: το όνομα χρήστη λογαριασμού modulus,

στο παράδειγμα: modulus-user
Password: ο κωδικός-συνθηματικό που λάβατε με SMS
Voicemail Number: αφήστε το κενό
Secure with ZRTP: απενεργοποιημένο
Επιλέξτε Next (ζ).

Choose SIP (ε) and then click on the Next button (στ):
Provide the following information when prompted:
Alias: a name for this account (e.g. modulus)
Server: voips.modulus.gr
Username: your modulus account username - in this

example: modulus-user
Password: the password you received via a text (SMS)
Voicemail Number: leave this blank
Secure with ZRTP: uncheck
Click on Next (ζ).

Enable STUN (η): απενεργοποιημένο

Επιλέξτε Next (θ) και Finish (ι).

Enable STUN (η): uncheck

Click on Next (θ), then Finish (ι).

β

δ

στ

ζ

θ

ι

ε

η

SFLphone
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Από την κύρια οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε Configure SFLphone
(α), από το μενού Settings. Θα εμφα-

νιστεί ένα νέο παράθυρο. Σε αυτό, θα
ασχοληθούμε μόνο με τις καρτέλες
Basic, Advanced, Codecs και Security.

At the application’s main window,
select Configure SFLphone (α) from
the Settings menu. In the window

that will appear, we will need to
make changes to the following tabs:
Advanced, Codecs and Security.

Καρτέλα Advanced (β):
Registration Expire: 180

DTMF (γ): Over RTP
Αφήνουμε τις υπόλοι-

πες ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους.

Advanced tab (β):
Registration Expire: 180

DTMF (γ): Over RTP
Leave the rest options

at their default values.

β

α

γ

ι

Καρτέλα Codecs (δ):
Απενεργοποιούμε όλες τις επιλογές εκτός από την
G722/8000, την PCMA/8000, την G729 (αν υπάρχει), την
speex/8000 και την GSM/8000. Ενδέχεται στο πρόγραμμα
να βρείτε τρεις επιλογές για το speex, ενεργοποιήστε την
επιλογή που εμφανίζει ρυθμό δειγματοληψίας 8000 στην
ένδειξη Sample Rate (ε).

Επιλέγουμε την επιλογή G722 (η οποία πρέπει να είναι
ενεργή), και πατώντας το κουμπί με το βέλος προς τα
πάνω (στ) διαδοχικά πολλές φορές την φέρνουμε πρώτη στη λίστα. Το ίδιο κάνουμε και για τις υπόλοιπες, διατηρώντας την παραπάνω σειρά, δηλαδή δεύτερη επιλογή PCMA/8000, τρίτη G729/8000 (αν υπάρχει), τέταρτη
speex/8000 και πέμπτη GSM/8000.

Καρτέλα Codecs (δ):
Disable all codecs, with the exception of the following five
options: G722/8000, PCMA/8000, G729/8000 (if available),
speex/8000 and GSM/8000. There might be three
indistiguishable entries for speex in the combo box, only
enable the one for which its Sample Rate (ε) is indicated as
being at 8000 Hz.

Select G722 (which you should also enable by activating
the respective checkbox) and bring it to the top of the list
by successively clicking on the buton with the up arrow
(στ). Adjust the order of the remaining enabled codecs,
honouring the order in which they are mentioned above,
i.e. PCMA/8000 should be second place, G729/8000 third,
speex/8000 fourth, GSM/8000 fifth.

Καρτέλα Security (ζ):
SRTP Key exchange (η): Disabled

Επιλέξτε ΟΚ (θ). Η εφαρμογή είναι έτοιμη
για χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέ-

ξει τον modulus λογαριασμό (ι) που μόλις ρυθμίσατε πριν αρχίσετε να καλείτε.

Security Tab (ζ):
SRTP Key Exchange (η): Disabled

Click OK (θ). SFLphone is now ready
for use, make sure you have selected

the modulus account you have just
created (ι) before you try placing a call.

θ

δ

στ

ε

ζ
η
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