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Ajustes do Network Address Translation (NAT)
no adaptador do telefone SPA8000 

Objetivo
 

A característica do Network Address Translation (NAT) ajuda na tradução entre endereços
IP privados internos e endereços IP públicos externos. O NAT igualmente esconde o IP
address original do host, que adiciona a Segurança. Além, o NAT ajuda a preservar os
endereços IP públicos de uma organização. A finalidade deste documento é explicar como
configurar o NAT no adaptador do telefone SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

Analog Telephone Adapter SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Configuração de ajustes NAT
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web como um administrador e escolhe 
avançado > Voz > L1-L8. A linha página abre:
 

 
Etapa 2. Da linha permita deixam cair para baixo a lista escolhem sim permitir a linha para
configurações do ajuste NAT.
 



Etapa 3. Escolha sim do mapeamento NAT permitem a lista de drop-down de utilizar
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT externamente traçados e portas
SIP/RTP em mensagens do SORVO. O valor padrão é não.
 
Etapa 4. Escolha sim da manutenção de atividade NAT permitem a lista de drop-down de
salvar a mensagem configurada da manutenção de atividade dos ajustes NAT. A
mensagem da manutenção de atividade é uma mensagem entregada de um dispositivo que
impeça o link entre dois dispositivos de comunicação a se quebrar. O valor padrão é não.
 
Etapa 5. Na manutenção de atividade NAT os Msg colocam, incorporam a mensagem da
manutenção de atividade que deve ser enviada periodicamente para manter o mapeamento
atual NAT. Se o valor para este campo é $NOTIFY, uma mensagem da notificação está
enviada. Se o valor é $REGISTER, uma mensagem do registro sem contato está enviada. O
valor padrão é $NOTIFY.
 
Etapa 6. No campo Dest da manutenção de atividade NAT, entre no destino que deve
receber as mensagens da manutenção de atividade NAT. Se o valor é $PROXY, a seguir as
mensagens da manutenção de atividade NAT estão enviadas ao servidor proxy atual ou ao
servidor proxy de partida. O valor padrão é $PROXY.
 
Etapa 7. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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