
Nota de aplicação
Implementar Mediatrix® 4400 Digital 
Gateways com o Cisco Unified 
Communications UC 320W

Este documento ajuda-o a configurar o Cisco UC 320W e os Mediatrix® 4400 
Series Digital Gateways, de forma a suportarem a utilização de gateways BRI no 
Unified Communications System.

A Mediatrix disponibiliza um perfil personalizado para optimizar a configuração 
das implementações do Cisco UC 320W. Encomende a versão personalizada 
utilizando os números de peça indicados abaixo. Além disso, consulte a tabela 
abaixo para verificar as tarefas que são requeridas para configurar o gateway.

NOTA Mediatrix® é uma marca comercial registada da Mediatrix Telecom.

Perfil do gateway Números de peça Instruções

Perfil de fábrica 
padrão

4402-01-MX-D2000-x-x20 

4404-01-MX-D2000-x-x20

Execute todos os 
procedimentos indicados 
neste documento.

Perfil 
personalizado para 
implementações 
do Cisco UC 320W

4402-01-CS-D2000-x-x20 
(2 portas BRI) 

4404-01-CS-D2000-x-x20 
(4 portas BRI)

Ignore os procedimentos 
com a seguinte designação: 
Não requerido para 
gateways com 4402-01-
CS- ou 4404-01-CS- ou 
perfis.
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Configuração da rede e instalação física

Para implementar o Cisco UC 320W com um Mediatrix 4400 Digital Gateway, tem 
de utilizar um Cisco SA 500 Series Security Appliance, ou dispositivo semelhante, 
para acesso à Internet. O Security Appliance fornece serviços DHCP para todos 
os dispositivos ligados, NAT Traversal a partir da Internet para o espaço de 
endereços IP privado e protecção de firewall. O Cisco UC 320W e o Mediatrix 
4400 Digital Gateway têm de estar ambos na mesma rede local e na mesma 
VLAN. Consulte o exemplo de topologia da rede no diagrama que se segue.

Figura 1 Exemplo de topologia da rede
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Nota de aplicação
Notas sobre o endereçamento IP:

• Por predefinição, o Cisco UC 320W e o Mediatrix 4400 Digital Gateway 
estão ambos configurados para receber os respectivos endereços IP da 
WAN através de DHCP. O SA 500 funciona como o servidor DHCP para os 
dispositivos ligados às respectivas portas LAN. Neste exemplo, o Cisco 
SA 500 Security Appliance está configurado com o endereço IP 
predefinido 192.168.75.1, pelo que os dispositivos ligados recebem 
automaticamente endereços que se encontram no intervalo 192.168.75.x. O 
Cisco UC 320W recebe o endereço 192.168.75.100 e o Mediatrix 4400 
Series BRI Digital Gateway recebe o endereço 192.168.75.101. 
(Posteriormente, irá reservar os endereços IP para estes dispositivos, de 
forma a assegurar que recebem sempre o mesmo endereço a partir do 
servidor DHCP.)

• O Cisco UC 320W funciona como o servidor DHCP para os dispositivos 
ligados às respectivas portas LAN. Por predefinição, os computadores 
recebem endereços IP no intervalo 192.168.10.1 (VLAN de dados 1). Por 
predefinição, os telefones IP e os Cisco SPA 8800 IP Telephony Gateways 
recebem endereços IP no intervalo 10.1.1.x (VLAN de voz 100).

Dispositivos necessários:

• Cisco Unified Communications Cisco UC 320W

• Até dois Mediatrix 4400 Series Digital Gateways

• Cisco SA 500 Series Security Appliance (ou router equivalente) 

• Telefones IP Cisco SPA 300 Series e Cisco SPA 500 Series

Dispositivos opcionais:

• Cisco SPA 8800 IP Telephony Gateways para obter portas FXS adicionais 
para dispositivos analógicos e portas FXO adicionais para linhas 
telefónicas

• Cisco ESW 500 Series Ethernet Switch para obter portas LAN adicionais 
para telefones IP e gateways de telefonia IP

Para obter mais informações, consulte as fontes que se seguem:

• Documentação e suporte do Mediatrix: www.mediatrix.com

• Documentação e suporte do Cisco UC 320W: www.cisco.com/go/uc300

• Documentação e suporte dos SA 500 Series Security Appliances: 
www.cisco.com/go/sa500
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Configurar endereços IP reservados no Security Appliance

A Cisco recomenda que reserve endereços IP para o Cisco UC 320W e o 
Mediatrix 4400 Digital Gateway. Desta forma, assegura que cada dispositivo está 
sempre acessível para os outros dispositivos no sistema, mesmo se o servidor 
DHCP for reiniciado e se forem atribuídos novos endereços de rede aos clientes 
DHCP. 

PASSO 1 Ligue o Cisco UC 320W e os Mediatrix Digital Gateways ao SA 500 Series 
Security Appliance.

• Ligue um cabo da porta WAN do Cisco UC 320W a uma porta LAN do 
Security Appliance.

• Ligue o Mediatrix Digital Gateway a uma porta LAN do Security Appliance. 
Consulte a documentação do Mediatrix, conforme necessário.

Nota: Consulte a Figura 1 na página 2.

PASSO 2 Ligue os dispositivos. Não ligue quaisquer dispositivos às portas LAN do Cisco 
UC 320W neste momento.

PASSO 3 A partir de um PC existente na mesma LAN que o Cisco SA 500, inicie um browser 
da Web e introduza o endereço IP do Security Appliance (predefinição: 
192.168.75.1).

PASSO 4 Inicie sessão no Cisco SA 500 Configuration Utility, introduzindo o nome de 
utilizador e a palavra-passe necessários.

PASSO 5 Configure o Cisco SA 500 para estabelecer a ligação à Internet, caso ainda não o 
tenha feito. Para obter mais informações, consulte a documentação do produto.

PASSO 6 Clique em Networking (Funcionamento em rede) na barra de menus e, em 
seguida, clique em LAN > DHCP Reserved IPs (IP reservados de DHCP) na 
árvore de navegação.

PASSO 7 Adicione os dispositivos à lista de IP reservados:

• Para adicionar o Cisco UC 320W, clique em Add (Adicionar). Introduza o 
endereço MAC do Cisco UC 320W e o endereço IP pretendido, como, por 
exemplo, 192.168.75.100. O endereço MAC encontra-se na etiqueta do 
produto, no painel inferior do dispositivo. Clique em Apply (Aplicar) para 
guardar as definições.
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• Para adicionar um Mediatrix 4400 Digital Gateway, clique em Add 
(Adicionar). Introduza o endereço MAC do Mediatrix 4400 Digital Gateway e 
o endereço IP pretendido, como, por exemplo, 192.168.75.101. O endereço 
MAC encontra-se na etiqueta do produto, no painel inferior do dispositivo. 
Clique em Apply (Aplicar) para guardar as definições. Repita este passo, se 
existir outro Mediatrix 4400 Digital Gateway ligado.

PASSO 8 Reinicie o Cisco UC 320W e o gateway Mediatrix, para que estes recebam os 
novos endereços IP da LAN.

Pode fechar o Cisco SA 500 Configuration Utility.

Configurar o Cisco UC 320W

Quando configurar o Cisco UC 320W, certifique-se de que executa as tarefas 
descritas abaixo para assegurar o suporte dos gateways digitais BRI Mediatrix.

Siga as instruções apresentadas no ecrã do utilitário de configuração baseado na 
Web para configurar o Cisco UC 320W. Para obter mais informações, consulte o 
Manual de Iniciação Rápida e a ajuda online. 

Após concluir as tarefas de iniciação, execute os passos do utilitário de 
configuração. Quando a página Configuration (Configuração) > Ports and Trunks 
(Portas e ramais) > SIP/BRI Trunks (Ramais SIP/BRI) for apresentada, defina 
como Provider (Fornecedor) o Mediatrix BRI Gateway. Em seguida, introduza as 
definições. 

O Mediatrix IP Address (Endereço IP do Mediatrix) corresponde ao endereço IP 
que reservou para o Mediatrix 4400 Digital Gateway (por exemplo, 
192.168.75.101). Anote a Local SIP Port (Porta SIP local) como, por exemplo, 
5060, que será apresentada na área Settings (Definições) da página de 
configuração. Terá de saber estas informações ao configurar as definições no 
utilitário de configuração do Mediatrix. Se tiver outro gateway, terá de criar dois 
registos. 

Após aplicar a configuração, prossiga para o próximo procedimento nesta nota de 
aplicação.
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Configurar o Mediatrix 4400 Digital Gateway

Esta secção explica como configurar o Mediatrix 4400 Digital Gateway para 
funcionar em conjunto com o Cisco UC 320W. Recomenda-se que execute estes 
procedimentos pela ordem em que são apresentados.

NOTA Este documento descreve a configuração manual, apesar de os Mediatrix 4400 
Digital Gateways suportarem o aprovisionamento remoto. Para obter mais 
informações sobre a funcionalidade de aprovisionamento remoto, contacte a 
Mediatrix.

Iniciar sessão no utilitário de configuração do Mediatrix

Para aceder ao utilitário de configuração do Mediatrix, execute os seguintes 
passos.

PASSO 1 Ligue um PC à mesma LAN que o Cisco UC 320W e o Mediatrix 4400 Digital 
Gateway. 

PASSO 2 Inicie um browser da Web e introduza o endereço IP da LAN que reservou para o 
gateway digital Mediatrix. 

PASSO 3 Quando a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de 
utilizador predefinido: public
6 Implementar Mediatrix® 4400 Digital Gateways com o Cisco Unified Communications UC 320W



Nota de aplicação
PASSO 4 Deixe o campo Password (Palavra-passe) em branco para o início de sessão 
predefinido. Não se esqueça de definir posteriormente uma palavra-passe 
segura, de forma a concluir o processo de configuração.

PASSO 5 Clique no botão Login (Iniciar sessão). É apresentada a janela de configuração 
principal.

Configurar um endereço IP estático no Mediatrix 4400 
Digital Gateway

Para definir um endereço IP estático no Mediatrix 4400 Digital Gateway, execute 
os seguintes passos.

PASSO 1 No menu, clique em Network (Rede) > Interfaces. É apresentada a janela 
Interfaces.

PASSO 2 Em Interface Configuration (Configuração da interface), localize a linha Uplink. 
Introduza as seguintes definições:

• Link (Ligação): Seleccione eth1 para uma ligação de rede.

• Type (Tipo): Seleccione Static (Estática).

• Static IP Address (Endereço IP estático): Introduza o endereço IP estático 
e a máscara de rede. No exemplo, é utilizado o endereço 192.168.75.101/24.

• Activation (Activação): Seleccione Enable (Activar).

PASSO 3 Para concluir a configuração, clique em Submit (Submeter). A unidade é 
reconfigurada com o novo endereço IP. 
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PASSO 4 Para recuperar o acesso ao utilitário de configuração, introduza o novo endereço 
IP no browser da Web e, em seguida, inicie sessão.

Configurar a porta SIP para encaminhamento de chamadas 
para o Cisco UC 320W

Este processo especifica a porta SIP do gateway que este irá utilizar para 
encaminhar chamadas ISDN recebidas e receber pedidos de chamadas de saída. 
A porta SIP especificada tem de corresponder à configuração no Cisco UC 320W.

NOTA Se necessitar de localizar a porta SIP local que o Cisco UC 320W atribuiu ao 
gateway digital BRI Mediatrix, inicie o Cisco UC 320W Configuration Utility e 
navegue até à página Trunks (Ramais) > SIP/BRI. Clique em Settings (Definições) 
para apresentar as informações de cada gateway configurado. Consulte o campo 
Local SIP Port (Porta SIP local).

PASSO 1 No utilitário de configuração do Mediatrix, clique em SIP na barra de menus e, em 
seguida, clique em Gateways. É apresentada a página Gateways.

PASSO 2 No campo Port (Porta), introduza o número da porta SIP, por exemplo, 5060. 

PASSO 3 Clique em Submit (Submeter). 

Configurar a comunicação entre o gateway e o servidor proxy 
SIP do Cisco UC 320W

É necessário configurar a comunicação entre o gateway e o servidor proxy SIP 
que será utilizado para encaminhar chamadas VoIP. É necessário identificar o 
Cisco UC 320W pelo respectivo endereço IP da WAN, bem como especificar a 
porta SIP que o Cisco UC 320W atribuiu ao Mediatrix 4400 Digital Gateway. 

No exemplo para o procedimento seguinte, o Mediatrix 4400 Digital Gateway é 
configurado para comunicar com um Cisco UC 320W no endereço 
192.168.75.100, utilizando a porta 5060. 
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Para configurar a comunicação com o servidor proxy SIP do Cisco UC 320W, 
execute os seguintes passos.

PASSO 1 Clique em SIP na barra de menus e, em seguida, clique em Servers (Servidores). 
É apresentada a janela Servers (Servidores).

PASSO 2 No campo Proxy Host (Anfitrião de proxy), introduza o endereço IP estático do 
Cisco UC 320W e a porta SIP local, como, por exemplo, 192.168.75.100:5060.

PASSO 3 Clique em Submit (Submeter).

Reiniciar os serviços do gateway

Após efectuar as alterações de configuração, tem de reiniciar os serviços 
afectados no gateway. É apresentada uma mensagem junto à parte superior do 
ecrã quando for necessário efectuar esta operação. Esta mensagem inclui uma 
ligação para a tabela Services (Serviços), que poderá utilizar para reiniciar os 
serviços especificados.

Para reiniciar os serviços do Mediatrix 4400 Digital Gateway após efectuar 
alterações de configuração, execute os seguintes passos.

PASSO 1 Clique na ligação Services (Serviços) na mensagem junto à parte superior da 
página. (Em alternativa, clique em System (Sistema) > Services (Serviços) no 
menu.) É apresentada a janela Services (Serviços). 
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PASSO 2 Avance até ao botão Restart Required Services (Reiniciar serviços requeridos) e 
clique no mesmo.

O serviço é imediatamente reiniciado. 

PASSO 3 Para verificar, clique em SIP > Gateways. O estado é Ready (Pronto).

Nota: Se estiver a efectuar uma configuração optimizada para um gateway com 
um perfil CS personalizado, concluiu as tarefas requeridas. As definições 
descritas nos procedimentos restantes estão pré-configuradas (Consulte mais 
informações sobre a configuração optimizada na página 1).

Configurar a conectividade ISDN

NOTA Não requerido para gateways com 4402-01-CS- ou 4404-01-CS- ou perfis. As 
definições estão pré-configuradas (Consulte mais informações sobre a 
configuração optimizada na página 1).

Após ligar a linha ISDN à porta BRI1 (e à porta BRI2, se aplicável), execute os 
passos que se seguem para configurar as definições de ISDN.

PASSO 1 Clique em ISDN na barra de menus e, em seguida, clique em Basic Rate Interface 
(Interface de Taxa Básica). É apresentada a página Basic Rate Interface (Interface 
de Taxa Básica).

PASSO 2 Introduza as seguintes definições:

• Endpoint Type (Tipo de terminal): Seleccione TE (ET) para Terminal 
Emulation (Emulação de terminal).

• Connection Type (Tipo de ligação): Seleccione Point to Multipoint (Ponto 
a multiponto). 

PASSO 3 Na área Apply to the Following interfaces (Aplicar às seguintes interfaces), 
clique em Check All (Seleccionar tudo) para assegurar que estas definições são 
aplicadas a todas as interfaces BRI deste gateway.

PASSO 4 Clique em Submit (Submeter).
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PASSO 5 Reinicie o serviço ISDN executando as seguintes tarefas:

a. Clique na ligação Services (Serviços) na mensagem junto à parte superior da 
página (Em alternativa, clique em System (Sistema) > Services (Serviços) no 
menu).

b. Avance até ao botão Restart Required Services (Reiniciar serviços 
requeridos) e clique no mesmo.

Configurar o encaminhamento de chamadas

NOTA Não requerido para gateways com 4402-01-CS- ou 4404-01-CS- ou perfis. As 
definições estão pré-configuradas (Consulte mais informações sobre a 
configuração optimizada na página 1).

Esta secção descreve como definir a função de gateway. Neste exemplo, o 
Mediatrix 4400 Digital Gateway encaminha todas as chamadas ISDN recebidas 
das portas BRI para o Cisco UC 320W e direcciona os pedidos de chamada do 
Cisco UC 320W para a ISDN.

Esta secção também descreve como definir um grupo de busca que agrupe as 
portas BRI1 e BRI2 no Mediatrix 4402 Digital Gateway para as chamadas 
efectuadas. Esta funcionalidade permite que o Cisco UC 320W utilize qualquer 
porta BRI para seleccionar um circuito disponível para a chamada efectuada.

Para configurar o encaminhamento de chamadas, execute os seguintes passos.

PASSO 1 Clique em Call Router (Encaminhamento de chamadas) na barra de menus e, em 
seguida, clique em Route Config (Configuração do encaminhamento). É 
apresentada a janela Route Config (Configuração do encaminhamento).

PASSO 2 Desloque o ecrã para baixo até à tabela Hunt (Busca) e, em seguida, clique no 
ícone + no canto inferior direito. Em alternativa, se estiver a configurar um 
Mediatrix 4401 Digital Gateway, avance para o Passo 5 na página 12. (Não é 
necessário definir um grupo de busca, se estiver a utilizar o Mediatrix 4401 Digital 
Gateway, o qual tem apenas uma porta BRI).

PASSO 3 Na janela Configure Hunt End (Configurar fim de busca), execute as seguintes 
tarefas:

• Name (Nome): Introduza um nome, tal como hunt_isdn, para identificar o 
grupo de busca. 
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• Destination (Destino): Seleccione ISDN-BRI1 no menu pendente 
Suggestion (Sugestão). Repita o procedimento para cada interface BRI. As 
interfaces seleccionadas são adicionadas à lista Destinations (Destinos).

• Mantenha as predefinições nas restantes definições.

• Clique em Submit (Submeter). É novamente apresentada a página Route 
Config (Configuração do encaminhamento).

Em seguida, irá configurar os critérios de encaminhamento do gateway. O 
Mediatrix 4400 Digital Gateway irá encaminhar as chamadas ISDN recebidas a 
partir da porta BRI especificada para a interface de VoIP e direccionar as 
chamadas efectuadas para a porta BRI.

PASSO 4 Na tabela Route (Encaminhamento) na parte superior da página, clique no sinal de 
adição (+) no canto inferior direito para adicionar um novo encaminhamento. É 
apresentada a janela Configure Route End (Configurar fim de encaminhamento).

PASSO 5 Para criar o encaminhamento SIP de entrada a partir do Cisco UC 320W para as 
interfaces BRI, execute as seguintes tarefas:

• Source (Origem): Na lista Suggestion (Sugestão), seleccione sip-default. 

• Destination (Destino): Na lista Suggestion (Sugestão), seleccione o grupo 
de busca que criou. Se estiver a utilizar um Mediatrix 4401 Digital Gateway, 
seleccione isdn-Bri1.
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• Clique em Submit (Submeter). É novamente apresentada a página Route 
Config (Configuração do encaminhamento).

PASSO 6 Na tabela Route (Encaminhamento) na parte superior da página, clique no sinal de 
adição (+) no canto inferior direito para adicionar um novo encaminhamento. É 
apresentada a janela Configure Route End (Configurar fim de encaminhamento).

PASSO 7 Para criar o encaminhamento SIP de entrada a partir do Cisco UC 320W para as 
interfaces BRI, introduza as seguintes informações:

• Source (Origem): Seleccione ISDN-BRI1 no menu pendente Suggestion 
(Sugestão). Repita o procedimento para cada interface BRI. As interfaces 
seleccionadas são adicionadas à lista Sources (Origens). 

• Destination (Destino):  Na lista Suggestion (Sugestão), seleccione 
sip-default.
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PASSO 8 Clique em Submit (Submeter). É novamente apresentada a página Route Config 
(Configuração do encaminhamento).

PASSO 9 Clique em Apply (Aplicar) na parte inferior da página. 

Configurar o transporte DTMF

NOTA Não requerido para gateways com 4402-01-CS- ou 4404-01-CS- ou perfis. As 
definições estão pré-configuradas (Consulte mais informações sobre a 
configuração optimizada na página 1).

Tem de configurar o transporte DTMF no Mediatrix 4400 Digital Gateway, para 
garantir que os tons DTMF são enviados de forma correcta para o Cisco UC 
320W. Os tons DTMF são utilizados no atendimento automático, no correio de voz 
e em serviços interactivos semelhantes. A DTMF é enviada através de RTP, 
utilizando o método fora de banda.

Para configurar o transporte DTMF, execute os seguintes passos.

PASSO 1 Clique em Telephony (Telefonia) na barra de menus e, em seguida, clique em 
CODECS.

PASSO 2 Na secção Misc (Diversos), em DTMF Transport (Transporte DTMF), utilize a lista 
pendente Transport Method (Método de transporte) para seleccionar Out-of-
Band using RTP (Fora de banda com RTP).
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PASSO 3 Clique em Submit (Submeter).

A partir de agora, o sistema está configurado e deverá poder receber e efectuar 
chamadas a partir da e para a ISDN. 

Para rever o estado da conectividade de rede, da linha ou linhas ISDN e dos 
Mediatrix 4400 Digital Gateways, seleccione System Status (Estado do sistema) 
no painel de navegação.

PASSO 4 Para verificar se o serviço está a funcionar, utilize um telefone IP para efectuar uma 
chamada para um número externo como, por exemplo, um telemóvel. Efectue 
também uma chamada a partir de um número externo para um dos números de 
telefone que configurou para este gateway.
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Informações adicionais

A Cisco fornece uma vasta gama de recursos para o ajudar a si e aos seus clientes 
a obter todas as vantagens do Cisco UC 320W.

Cisco e o logótipo Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos Estados Unidos e outros países. 
Encontra-se disponível uma lista das marcas comerciais da Cisco em www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros 
mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco 
e qualquer outra empresa. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.
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Suporte

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business Support and 
Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de suporte telefónico www.cisco.com/go/sbsc

Cisco Small Business Firmware 
Downloads

 www.cisco.com/go/software

Documentação do produto

Unified Communications UC 320W www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

SPA 300 Series IP Phones www.cisco.com/go/300phones

SPA 500 Series IP Phones www.cisco.com/go/spa500phones

SA 500 Series Security Appliances www.cisco.com/go/sa500

ESW 500 Ethernet Switches www.cisco.com/go/esw500help

SPA 8800 IP Telephony Gateway www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central para Small 
Business (Início de sessão de 
parceiro requerido)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb
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