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Proxy e ajustes avançados do registro no
adaptador do telefone SPA8000 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo que ajude a controlar comunicações
multimídia sobre o Internet. Este protocolo permite que os usuários enviem os pacotes que
consistem em mais de um córrego. Os aplicativos e os programas como a vídeo
conferência, a mensagem imediata, e a fluência de mídia têm os pacotes que consistem em
mais de um córrego. A característica do proxy do registro do SORVO fornece o apoio
enviando os registros de partida baseados em registros entrantes. Esta característica
igualmente permite o registro direto de valores-limite do SORVO com o escrivão do
SORVO. Esta característica é útil para o administrador porque fornece a Segurança à rede.
Este artigo explica como configurar proxy do SORVO e característica avançados do registro
no adaptador do telefone SPA8000.
 
Nota: Se você quer configurar o proxy e o registro básicos seguem por favor as etapas
mencionadas no proxy do SORVO do artigo e nas configurações básicas do registro em
SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Proxy e ajustes avançados do registro
 

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

 
Etapa 2. Da linha permita a lista de drop-down escolhem sim permitir a linha para o serviço.



●

●

Etapa 3. Enrole para baixo a área do proxy e do registro.
 
Etapa 4. Incorpore seu endereço do servidor proxy ao campo do proxy para todo o pedido
de partida.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço de partida do proxy onde todo o pedido de partida é enviado
no campo de partida do proxy.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down de partida do proxy do uso, escolha sim permitir o uso do
proxy de partida. Se ajustado ao nenhum, o parâmetro de proxy de partida e o proxy do uso
OB no parâmetro do diálogo são ignorados. O padrão é não.
 
Passo 7. Do proxy do uso OB na lista de drop-down do diálogo, escolha sim permitir o uso
do proxy OB no diálogo. Esta característica força pedidos do SORVO ser enviado ao proxy
de partida dentro de um diálogo. Ignore se todos os parâmetros de proxy de partida não
ajustados.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down do registro, escolha sim permitir o registro periódico com o
servidor proxy. Este parâmetro é ignorado se o proxy não é especificado.
 
Etapa 9. Do faça o atendimento sem lista de drop-down registro, escolhem sim permitir
chamadas externas sem registro bem-sucedido pela unidade.
 
Etapa 10. Incorpore o tempo que você gostaria de atribuir para que o registro esteja no
dispositivo no registro expira campo. O valor padrão é 3600 segundos. Esta característica
permite atendimentos da resposta sem registro bem-sucedido pela unidade.
 
Etapa 11. Da lista de drop-down do uso DNS SRV, escolha sim permitir o uso de DNS SRV.
Um registro de serviço (registro SRV) é uma especificação dos dados no Domain Name
System (DNS) que definem o lugar de um host. O registro de recurso do SRV permite que
os administradores usem diversos server para um único domínio, para mover serviços do
host para hospedar. Esta característica indica se os TERMAS usarem o proxy como o
domínio como a chave para a busca do host.
 
Etapa 12. Lista de drop-down do prefixo DNS SRV da auto, escolha sim permitir o uso do
prefixo do automóvel DNS SRA. Esta característica permite o uso de um prefixo ao olhar
acima um registro de serviço DNS gerado pelo domínio especificado no proxy coloca. Isto é
muito útil para o usuário porque elimina a hora para procurar e assegura que o usuário
encontra o domínio desejado.
 
Etapa 13. Incorpore o tempo que você gostaria de atribuir para o atraso depois do qual o
telefone experimentará de novo do servidor proxy o mais prioritário depois que falhou sobre
a um server da baixa prioridade no campo de Intvl da reserva do proxy. O padrão é 3600
segundos.
 
Etapa 14. Escolha o método de redundância que você gostaria de atribuir ao proxy da lista
de drop-down do método de redundância do proxy. Esta característica permite que o
dispositivo faça uma lista interna dos proxys nos registros DNS SRV. Há dois métodos da
Redundância:
 

Normal — Conterá os proxys classificados por peso e a prioridade.
Baseado na porta SRV — O telefone usa primeiramente o normal e inspeciona então o
número de porta baseado nas portas de proxy listadas no normal.
 

Etapa 15. Incorpore a URL ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de



um servidor de correio de voz que você goste de atribuir ao servidor de correio de voz no
campo do servidor de correio de voz. Isto permite que o dispositivo estabeleça uma conexão
direta com o server para alcançar o correio de voz. isto é útil para o administrador porque
gerencie mais controle sobre as mensagens e fornece um aumento da Segurança.
 
Etapa 16. Incorpore o tempo aos segundos que você gostaria de atribuir para a caixa postal
subscreve para estar no dispositivo na caixa postal subscreve expira. A assinatura da caixa
postal é a autorização que o usuário tem que alcançar a caixa postal, isto aumenta a
Segurança e protege os dados.
 
Etapa 17. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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