
Proxy e registro no adaptador do telefone do
SPA100 Series 

Objetivo
 

Para usar um serviço de telefone do Internet, o ATA deve ser registrado ao provedor de
serviços da telefonia pelo Internet (ITSP). Cada linha deve ser configurada individualmente.
Também, cada linha pode ser configurada para um ITSP diferente. Fornece o apoio para
envia os registros de partida baseados em registros das rendas. A configuração igualmente
inclui as características do proxy que pedidos dos apoios e renovações de partida do
registro do proxy dentro dos intervalos curtos como expira. Este artigo explica o proxy e os
detalhes do registro no SPA100 Series telefonam a adaptadores.
  

Dispositivo aplicável
 

• Adaptadores do telefone do SPA122 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.1
  

Proxy e configuração do registro
 

Nota: O proxy e o registro são aplicáveis para ambas as linhas. Este artigo explica como
configurar a linha 1 do ATA. A linha 2 pode igualmente ser configurada da mesma forma às
configurações desejadas do usuário.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Voz > o Line1. A linha 1 
página abre:
 

 
  



 
Etapa 2. Enrole para baixo a seção do proxy e do registro da página.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do servidor proxy para todos os pedidos de partida no
campo do proxy. Um servidor proxy joga o papel principal da rota é assegurar-se de que o
pedido esteja enviado à entidade que é mais perto do usuário visado.
 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do servidor proxy no campo de partida do proxy onde
todos os pedidos de partida são enviados como o primeiro salto.
 
Etapa 5. Escolha sim da lista de drop-down de partida do proxy do uso permitir o uso de um
proxy de partida. Se não escolha não desabilitar o proxy de partida e usar o proxy OB em
parâmetros do diálogo.
 
Etapa 6. Escolha sim do proxy do uso OB na lista de drop-down do diálogo fazer o SORVO
pedidos ser enviado ao proxy de partida. Se não escolha não desabilitar.
 
Nota: O OB representa o proxy de partida.
 
Etapa 7. Escolha sim da lista de drop-down do campo do registro permitir o registro
periódico com o parâmetro de proxy. Isto permite o usuário de ganhar o tempo ao re registro
o dispositivo com parâmetro de proxy. Se não escolha o nenhum se o proxy não é
especificado.
 
Etapa 8. Escolha sim do fazem o atendimento sem lista de drop-down registro a fim poder
fazer chamadas externas sem registro dinâmico pela unidade do proxy. Se não escolha não.
 O sem tom de discagem é jogado e o usuário não pode fazer primeiramente uma chamada
externa sem registro do dispositivo.  
 
Etapa 9. Incorpore o tempo (nos segundos) ao registro expira campo de modo que o



registro expire após o tempo concedido seja decorrido para aumentar a Segurança do
dispositivo pelo registro renovado. A vontade ATA renova periodicamente o registro shortly
before o registro atual expirou. Se não escolha não desabilitá-lo. Escala:    segundo 0 –
2147483647. Configuração padrão: 3600.
 
Etapa 10. Escolha sim do atendimento American National Standard sem lista de drop-
down registro permitir a resposta das chamadas recebidas sem registro (dinâmico) bem
sucedido pela unidade. Se não escolha não desabilitar a capacidade para responder a
chamadas recebidas.
 
Etapa 11. Escolha sim do campo do uso DNS SRV usar a consulta DNS SRV para o proxy e
o proxy de partida. Se não escolha não desabilitar a consulta SRV para o proxy e o proxy de
partida
 
Nota: O uso de registros múltiplos DNS pelo nome do servidor não permite a noção da
prioridade, assim que todos os anfitriões serão considerados na mesma prioridade e o ATA
não tentará recuar após um Failover.
 
Etapa 12. Incorpore um valor (nos segundos) ao campo de Intvl da reserva do proxy de
modo que após a falha sobre a um server da baixa prioridade, o ATA espere o intervalo
especificado da reserva do proxy antes de experimentar de novo os server os mais
prioritários do proxy (ou proxy de partida). Este parâmetro é útil somente para consultas do
registro para o proxy e a sua prioridade.  A configuração padrão é 3600 segundos.
 
Etapa 13. Escolha o Normal da lista de drop-down do método de redundância do proxy
permitir uma lista que contenha os proxys classificados por peso e a prioridade. Se não
escolha baseado de modo que o ATA execute a seleção com base na primeira porta de
proxy alistada.
 
Etapa 14. Incorpore um valor (nos segundos) à caixa postal subscrevem expira campo. Este
conjuntos de valores o intervalo da assinatura para a indicação de espera do mensagem de
voz.
 
Etapa 15. Incorpore uma URL à caixa postal controlam o campo URL alcançar o servidor de
correio de voz.
 
Etapa 16. Para verificar seu progresso, execute as seguintes tarefas:
 

• Do painel de navegação da Voz, clique a informação. Enrole para baixo a linha seção da
página para a linha que você configurou. Verifique que a linha está registrada.
 
• Use um telefone externo para colocar uma chamada recebida ao número de telefone que
foi atribuído por seu ITSP. Supõe que você deixaram as configurações padrão no lugar, o
telefone deve soar e você pode pegarar o telefone para obter o áudio de duas vias.
 
• Se a linha não é registrada, você pode precisar de refrescar o navegador diversas vezes
porque pode tomar alguns segundos para que o registro termine. Igualmente verifique que
o DNS está configurado corretamente.
 

Etapa 17. O clique submete-se após ter feito alguma alteração recomendada ou o clique 
refresca de modo que os valores recomendados do usuário sejam refrescados.
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