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PROPLAN  - COTEC
Configuração do softphone Zoiper para o serviço VoIP UFRB/fone@rnp

Clique em “Skip”, se preferir pode 
visualizar a próxima tela e clicar em 
“Next”.

Clique em “Agree & Continue”.

Clique em “Create an account”. Clique em “Yes”. Clique em “Yes”.
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Marque a opção “My provider/PBX 
requires an autentication username 
or outbound proxi”.
Em “Autentication username” informe 
seu e-mail sem o @ufrb.edu.br.
Em “Outbound Proxi” informe  o 
endereço como está acima - 
200.128.85.254:5080

Lembre que onde vê “coteste” você 
deve informar seu e-mail sem o 
“@ufrb.edu.br”.

Clique em “Next”

Marque a opção “SIP UDP” e 
depois clique em “Finish”

Clique na conta que acabou de ser 
criada para fazer alguns ajustes na 
configuração.

Em “Hostname or provider” informe 
“pbxip-voip.ufrb.edu.br”

Clique em “Next”.
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De VoIP UFRB para Como realizar a ligação

Prefixo "3673" da central IPBX da COTEC Disque o ramal sem prefixo

VoIP UFRB Disque o ramal

Fixo Cruz das Almas 03621-xxxx

Fixo outra cidade DDD 75 003175xxxx-xxxx

Móvel DDD 75 09xxxx-xxxx

Fixo outro DDD 0031DDDxxxx-xxxx

Móvel outro DDD 0031DDDxxxx-xxxx

 Outra instituição fone@rnp 0DDD(prefixo da instituição destino)ramal
Para ligar para o escritório da RNP em Campinas, disque 0+19+3787-3300

Prefixo da UFRB no fone@RNP é “1177”

Em destaque os campos que você precisa 
atualizar como no exemplo ao lado.

Em “Account Name” informe “voip ufrb”;
Lembre que “Username” é o seu e-mail 
sem “@ufrb.edu.br”;
A “Password” é a senha que você recebeu 
no seu e-mail que foi enviado pelo sistema.
Ao concluir clique na seta ao lado de “SIP 
Account”

O nome da conta em verde indica que 
está pronto para usar.
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