
Proxy do SORVO e configurações básicas do
registro em SPA8000 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo usado para controlar as comunicações
que o dispositivo estabelece através dos telefones e da rede que cria. Os proxys são
usados para dirigir o usuário a um lugar à informação de acesso e também dão a
autenticação a fim alcançar neste caso os serviços os trabalhos do proxy do SORVO como
um controle para os atendimentos no dispositivo e dão à rede um desempenho melhor para
os pacotes de voz na rede. Este artigo explica como configurar o SORVO, o proxy, e os
recursos básicos do registro em um SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Proxy e ajustes do registro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin
> básico > Voz > L1-L8. A linha página abre:
 

 

 



Etapa 2. Escolha sim da linha permitem a lista de drop-down de permitir a linha para o
serviço.
 
Etapa 3. Entre no número de porta do SORVO de que o dispositivo escuta e transmite
mensagens do SORVO no campo de porta do SORVO. O número de porta do SORVO do
padrão é 5060.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço do servidor proxy server SIP ao campo do proxy para todos
os pedidos de partida.
 
Etapa 5. Escolha o estado que você gostaria de atribuir ao registro periódico com o servidor
proxy da lista de drop-down do registro. Este parâmetro é ignorado se o proxy não é
especificado, permite sim o serviço periódico, nenhumas inutilizações ele.
 
Etapa 6. Escolha sim do fazem o atendimento sem lista de drop-down registro para permitir
chamadas externas sem registro bem-sucedido pela unidade.
 
Passo 7. No registro expira o campo, incorpora o tempo (nos segundos) esse você gostaria
de permitir a resposta das chamadas recebidas sem registro bem-sucedido.
 
Etapa 8. Escolha sim do atendimento American National Standard sem lista de drop-down
registro permitir a resposta dos atendimentos quando o usuário não é registrado no proxy.
 
Etapa 9. O clique submete todas as mudanças para salvar suas mudanças
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