
Fluindo ajustes do servidor de áudio (SAS) no
adaptador do telefone SPA8000 

Objetivo
 

A característica de fluência do servidor de áudio (SAS) permite que o usuário anexe uma
fonte de áudio a uma das portas FXS no SPA8000 e use-a como um dispositivo de fluência
da fonte de áudio. Quando a linha configurada como um SAS é chamada, o SPA8000
responde ao atendimento automaticamente e começa-o fluir o áudio à chamada originada
enquanto a porta FXS é fora-gancho. Este documento explica como configurar um servidor
de áudio de fluência no Analog Telephone Adapter SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

• Telefone do adaptador do telefone SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Configuração SAS
 

Etapa 1. Conecte um adaptador RJ-11 entre o host (uma fonte da música) e uma porta FXS
do SPA8000.
 
Etapa 2. O log no utilitário de configuração da Web como um administrador e escolhe, 
avançou > Voz > L1-L8. A linha página abre:
 

 
Etapa 3. Na linha página, enrole para baixo o servidor de áudio de fluência (SAS).
 
Etapa 4. Do SAS permita a lista de drop-down, escolhem sim permitir esta linha para fluir o
servidor de áudio. Se permitida, a linha não pode ser usada para chamadas feitas.
 
Etapa 5. No SAS DLG refresque o campo de Intvl, incorporam o intervalo em que o servidor
de áudio de fluência manda mensagens de atualização da sessão para determinar se a
conexão ao chamador é ainda ativa. Este valor pode variar de 0 a 255 segundos. Se 0, a



sessão refrescam são desabilitados.
 
Etapa 6. No SAS RTP de entrada (o campo do dissipador (do protocolo em tempo real),
incorpora o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT de um dissipador RTP ao campo de entrada do dissipador
SAS RTP. Este valor é usado pela linha SAS no SDP (protocolo do indicador da sessão) de
sua resposta 200 a um mensagem INVITE de entrada de um cliente.
 
Etapa 7. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
 


	Fluindo ajustes do servidor de áudio (SAS) no adaptador do telefone SPA8000
	Objetivo
	Dispositivo aplicável
	Versão de software
	Configuração SAS


