
Configurar o ajuste do serviço de rede em
SPA122 

Objetivo
 

Os ajustes do serviço de rede são usados para configurar o modo atual de operação de
SPA122. Os ajustes do serviço de rede são úteis quando você tem que decidir qual dos
serviços de rede deve ser configurado para o modo da segurança avançada do dispositivo. 
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar ajustes do serviço de rede no
adaptador do telefone SPA122.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA122
  

Versão de software
 

• v1.1.0
  

Configurar o ajuste do serviço de rede
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação de rede > a
instalação básica > o serviço de rede. A página do serviço de rede abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o serviço de rede desejado operado pelo ATA da lista de drop-down do 
serviço de rede. As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• NAT — O NAT é uma função que permita que os dispositivos múltiplos em uma rede
privada compartilhem de um público, endereço IP roteável para estabelecer conexões
sobre o Internet. O NAT é exigido para permitir VoIP. Escolha esta opção se o ATA
conecta a uma rede na porta MACILENTO e a uma outra rede através da porta de LAN. 
 
• Ponte — O modo de Bridge está usado quando o Analog Telephone Adapter (ATA) atua
como um dispositivo da ponte a um outro roteador ou a rede em sua porta de LAN.
 

Etapa 3. O clique submete-se para salvar os ajustes.
 
Nota: Mudar o serviço de rede fará com que o dispositivo seja desligado da rede por alguns
minutos.
 
Etapa 4. APROVAÇÃO do clique para confirmar a repartição do dispositivo para mudar com
sucesso o serviço de rede.
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