
Configuração audio no adaptador do telefone
SPA8000 

Objetivo
 

Há uns ajustes audio diferentes no que diz respeito ao codec usado, a supressão de silêncio
permite, e os tons da frequência múltipla do tom dual (DTMF). Os codecs são um protocolo
que permitem que o receptor possa reproduzir exatamente a informação enquanto foi
enviada. A supressão de silêncio é usada se um dos partidos do atendimento no
atendimento não está falando. O DTMF é o sinal que o telefone produz em uma frequência
para comunicar com os outros dispositivos. Este artigo explica como configurar os ajustes
audio no adaptador do telefone dos TERMAS 8000.
  

Dispositivo aplicável
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

 Configuração audio básica
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha 
básico > Voz > L1-L8. A linha página abre:
 

 

 
Etapa 2. Enrole para baixo a área de configuração audio.
 



Etapa 3. Escolha um codec da lista de drop-down preferida do codec. Os codecs são um
protocolo que permita que o receptor possa reproduzir exatamente a informação enquanto
foi enviada. Os codecs possíveis são:
 

•  G711u — Usado para o companding. a codificação da μ-lei toma um áudio Linear
assinado 14-bit como a entrada, aumenta a magnitude por 32, e converte-à um valor do bit
8.
 
•  G711a — Usado para o companding. A codificação do a-law toma um audio Linear
assinado 13-bit e converte-o a um valor do bit 8.
 
•  G726-16 — Usado quando os canais forem sobrecarregados. Ajuda a levar a Voz no
equipamento da multiplicação dos circuitos digitais com uma taxa da Voz da transmissão
de 16 kbit/s.
 
•  G726-24 — Usado quando os canais forem sobrecarregados. Ajuda a levar a Voz no
equipamento da multiplicação dos circuitos digitais com uma taxa da Voz da transmissão
de 24 kbit/s.
 
• G726-32 — Usado em troncos na rede telefônica e leva uma taxa da Voz da transmissão
de 32 kbit/s.
 
• G726-40 — Usado para levar sinais do modem de dados no equipamento da
multiplicação dos circuitos digitais (DCME), especialmente para o Modems que se opera
nas velocidades maiores de 4800 bit/s com uma taxa da Voz da transmissão de 40Kbit/s.
 
• G729a — Usado para a Compressão de dados audio. G729a comprime a voz digital em
uns pacotes dos milissegundos 10 da duração.
 
• G723 — Fornece a Qualidade de voz de 300 hertz a 3400 hertz.
 

Etapa 4. Escolha o estado que você gostaria de atribuir à supressão de silêncio do silêncio
supl. permite a lista de drop-down. A supressão de silêncio está usada se um dos partidos
do atendimento no atendimento não usa o áudio e os dados não estão transmitidos sobre a
rede. Esta característica obstrui a informação dos pacotes de informação de silêncio que é
enviado à rede para reduzir a largura de banda da rede. O valor padrão é nenhum, que
desabilita a supressão.
 
Etapa 5. Escolha a opção desejada da lista de drop-down do método DTMF Tx. O DTMF
representa o Dual Tone Multi-frequency. O DTMF é o sinal que o telefone produz em uma
frequência para comunicar com os outros dispositivos que as opções possíveis são:
 

• InBand — Os toms DMTF são enviados sobre a mesmo faixa ou canal usada para dados.
 
• AVT — Os toms DMTF são ajustados através do transporte audiovisual.
 
• INFORMAÇÃO — Isto é usado pelos elementos de rede do SORVO para transmitir os
toms DMTF fora da banda como eventos do telefone.
 
• Auto — A configuração padrão. Determina o ajuste baseado no resultado da negociação
codec.
 
• InBand+INFORMATION — Uma combinação do método InBand e do método da
INFORMAÇÃO.
 
• AVT+INFORMATION — Uma combinação do método AVT e do método da



INFORMAÇÃO.
 

Etapa 6 (opcional). Escolha sim da lista de drop-down do codec do uso Pref somente usar
somente o método preferido do codec.
 
Nota: Se você escolhe usar somente o codec preferido e o outro dispositivo a que você está
indo conectar não apoia o codec, o atendimento estará deixado cair.
 
Etapa 7. Escolha sim permitir a detecção de tons Chamador-permitidos fax do dígito (CED)
do FAX CED detectam para permitir a lista de drop-down. O CED é um sinal que o fax
transmita depois que o atendimento é aceitado. O CED elimina todos os supressores de eco
no trajeto de chamada.
 
Etapa 8. O clique submete todas as mudanças para salvar as mudanças.
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