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Algemene parameters voor doeleinden op de
SPA8000 telefoonadapter 

Doel
 

Generaal Purpose Parges (GPP) worden gebruikt als gratis strijkregisters bij het
configureren van het telefoonadapterapparaat om met een bepaalde voorziening
serveroplossing te communiceren. De GPP wordt voor de beheerder gebruikt om de
configuratie in het apparaat te controleren en de configuratie minder kwetsbaar voor een
externe aanval te maken wanneer het apparaat met de provisioningserver wordt verbonden.
Een provisioningserver wordt gebruikt voor het proces van synchronisatie of configuratie van
het apparaat met een externe server. Dit is zeer nuttig voor de beheerder omdat hij kort werk
maakt van taken waarvoor beheerders anders handmatige spreadsheets zouden moeten
gebruiken om servers en hun condities te volgen. Aanvoeroplossingen voor servers tonen de
status, configuratie, beschikbaarheid en algemene gezondheid van servers in snapshot-
uitzichten, waardoor complexe operaties worden vereenvoudigd. Dit document schetst de
procedures om parameters voor algemene doeleinden (GPP) te configureren op de
SPA8000-telefoonadapter.
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Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie als beheerder en kies Advanced
> Voice > Provisioning. De pagina Provisioning wordt geopend:
 

 



 
Het GPP wordt ingevoerd in het gebied met de parameters voor algemene doeleinden onder
op de pagina.
 
Stap 2. Voer in de corresponderende GPP-velden de string in die u wilt toewijzen als de
waarden voor die variabele.
 
Opmerking: Deze koorden worden door een beheerder in een leveringsserver gebruikt om
het apparaat een authenticatie te geven voor de diensten die voor het apparaat zullen
worden gebruikt. Deze snaren kunnen encryptiesleutels zijn, URLs, status van informatie in
de leveringsserver, kaart voor het alias in het apparaat, enz. Combinaties van verschillende
strings kunnen ook worden gebruikt.
 
Stap 3. Klik op Alle wijzigingen indienen.
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