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Configuração dos parâmetros de truncamento do
Session Initiation Protocol (SIP) no adaptador do
telefone SPA8000 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para controlar
sessões de comunicação das mídias múltiplas. O SORVO cria, controla e termina sessões
em uma rede baseada IP. O entroncamento do SORVO facilita o central telefônica privada
ao Internet com o uso da Voz sobre IP (VoIP). Os parâmetros de truncamento do SORVO
em SPA8000 incluem o proxy debugam a opção e caçam a política. O proxy debuga os
controles da opção que o proxy debuga mensagens é registrado. O grupo de buscas refere
um grupo de extensões de telefone que são organizadas para processar atendimentos
específicos. Uma chamada recebida pode ser dianteira a todo o membro de um grupo de
buscas selecionado com o uso de um algoritmo especificado. Os grupos de buscas
múltiplos são usados geralmente para controlar chamadas recebidas múltiplas. O objetivo
deste artigo é configurar parâmetros de truncamento do SORVO no adaptador do telefone
SPA8000.
  

Dispositivo aplicável
 

SPA8000
  

Versão de software
 

6.1.12
  

Configuração de entroncamento do SORVO
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web como um administrador e escolha 
avançado > Voz > SORVO. A página do SORVO abre:
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Etapa 2. Na área de parâmetros de truncamento, escolha uma opção da política debugam a
lista de drop-down da opção. Os parâmetros de tronco são opção, notificam, e registram-se.
A opção é o parâmetro que envia e recebe a resposta ou o pedido opcional. Notify é o
parâmetro que fornece a notificação em relação à resposta e ao pedido. O registro é o
parâmetro que registra a resposta e o pedido recebidos.
 

Nenhum — Esta opção não permite nenhum registro a ocorrer. Esta é a configuração padrão
para o proxy debuga a opção.
1 - linha — esta opção permite que a início-linha seja registrada somente para mensagens.
1 - linha excl. OPTAR — Esta opção permite que a início-linha seja registrada para
mensagens a não ser que resposta/pedido das OPÇÕES.
1 - linha excl. NTFY — Esta opção permite que a início-linha seja registrada para mensagens
exceto NOTIFICA o pedido da resposta.
1 - linha excl. REG — Esta opção permite que a início-linha seja registrada para a mensagem
a não ser que resposta/pedido do REGISTRO.
1 - linha excl.OPTINTFYIREG — esta opção permite que a início-linha seja registrada para
mensagens exceto OPÇÕES, NOTIFICA, e REGISTRA a resposta/pedido.
completamente — Esta opção registra todas as mensagens do SORVO no texto completo.
excl completo. OPTAR — Esta opção registra todas as mensagens do SORVO no texto
completo exceto o pedido da resposta das OPÇÕES.
excl completo. NTFY — Esta opção registra todas as mensagens do SORVO no texto
completo a não ser que NOTIFIQUE a resposta/pedido.
excl completo. REG — Esta opção registra todas as mensagens do SORVO no texto
completo exceto o pedido da resposta do REGISTRO.
excl completo. OPTINTFYIREG — Esta opção registra todas as mensagens do SORVO no
texto completo exceto OPÇÕES, NOTIFICA-AS, e REGISTRA-SE.
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Etapa 3. Na área de parâmetros de truncamento, escolha uma opção da lista de drop-
down da política da caça. A caça é o processo de levar a cabo as chamadas recebidas
que são aplicáveis à política respectiva da caça escolhida.
 

 
Onhook somente — A caça inclui somente os telefones que estão no estado do gancho.
Algum estado — A caça inclui todos os telefones apesar do estado.
 

Etapa 4. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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