
A linha sem corda aumentada Digitas
informação de assinante das telecomunicações
(DECT) na mobilidade SPA232D aumentou o
ATA 

Objetivo
 

As telecomunicações sem corda aumentadas Digitas (DECT) são uma tecnologia digital do
telefone wireless usada nos telefones sem fio. Usam o acesso múltiplo de divisão de tempo
(TDMA) para transmitir sinais de rádio aos telefones. A página da informação de assinante 
permite que o usuário altere ajustes específicos tais como a informação da autenticação e
os recursos de segurança quando usa o Session Initiation Protocol (SIP) para fazer
chamadas VoIP. SORVA é um protocolo de sinalização usado para criar, controlar e
autenticar as sessões em uma rede baseada IP. A informação de assinante é usada a fim
conectar firmemente o dispositivo com o provedor de serviços.
 
Este documento explica como configurar a informação de assinante para atendimentos
através da LINHA (DECT) porta no SPA232D VoIP ATA.
  

Dispositivo aplicável
 

• SPA232D
  

Versão de software
 

• v1.2.0
  

Ajustes da informação de assinante
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz > a
linha DECT (1-10). A linha DECT (1-10) página abre:
 



 
Etapa 2. Para permitir a linha DECT, escolha sim da linha permitem a lista de drop-down.
 

 
Etapa 3. Enrole para baixo a área da informação de assinante, dê entrada com o nome do
subscritor a ser indicado no campo de nome do indicador.
 
Etapa 4. Inscreva o número de extensão para esta linha no usuário - campo identificação. A
linha de extensão é usada como o usuário - identificação.
 
Etapa 5. Incorpore a senha para o subscritor ao campo de senha.
 
Etapa 6. Incorpore a autenticação ID para a autenticação do SORVO ao campo do AUTH
ID.
 
Etapa 7. Escolha a opção desejada da lista de drop-down do AUTH ID do uso. Se o Yes é
escolhido, a seguir a autenticação do SORVO usa a autenticação ID e a senha. Se nenhum 
é escolhido, a seguir a autenticação do SORVO usa o usuário - identificação e senha.
 
Etapa 8. Incorpore o número para esta linha ao campo de número de diretório. Este número
é usado para diferenciar as linhas DECT disponíveis.
 
Etapa 9. Incorpore um número ao campo de número em linha residente. Este número
permite que o dispositivo ligue um número de telefone local com a linha escolhida DECT,
com a ajuda de um número em linha válido de Skype do aplicativo de Skype. Quando este
número recebe uma chamada recebida está enviado à linha DECT.
 
Nota: O número não deve não conter caracteres especiais e nenhum espaço.
 
Etapa 10. O clique submete-se.
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