
Configuratie van back-up en herstel op SPA100
Series 

Doel
 

Er wordt een back-up van de configuratie uitgevoerd om de huidige instellingen op te slaan
en na een upgrade te implementeren. Het herstellen van de configuratie kan helpen om
problemen van recente configuratieveranderingen op te lossen zonder het apparaat volledig
in de fabriek te herstellen. Als er tijdens een wijziging een fout optreedt, kan de beheerder de
vorige configuratie herstellen door een reservekopiebestand te uploaden. Het wordt
aanbevolen een back-up te maken van de huidige configuratie voordat deze wordt hersteld.
De back-upconfiguraties en -instellingen kunnen op elk moment worden hersteld. Dit artikel
legt uit hoe de configuratie moet worden hersteld op de SPA100 Series telefoonadapter.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA100 Series telefoonadapter
  

Softwareversie
 

・ v1.1.0
  

Back-upconfiguratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Config > Backup
Configuration. De pagina Back-upconfiguratie wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op de knop Backup om de configuratieinformatie van de ATA op te slaan.
Wanneer het dialoogvenster verschijnt, kiest u een locatie waar u het .cfg-bestand op uw
computer wilt opslaan.
 
Opmerking: Aanbevolen wordt om de naam van het bestand te wijzigen met een naam die
de datum en het tijdstip van het maken van de back-up bevat.
  

Configuratie terugzetten
 

Opmerking: aanbevolen wordt om een back-up te maken van de huidige configuratie-
instellingen voordat u de configuratie herstelt.
 
Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Config >



Configuratie. De pagina Configuratie terugzetten wordt geopend:
 

 
 
Stap 2. Klik op Kies bestand en plaats het .cfg-bestand (reservekopiebestand) om de
documentopties te herstellen.
 

 
 
Stap 3. Klik op Terugzetten om de instellingen uit het geselecteerde bestand te herstellen.
De beheerder wordt teruggebracht naar de logpagina nadat het apparaat met succes is
hersteld.
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