
  

  

Configurando a integração entre ATA 200 e SVIP 1000  
Santa Rita do Sapucaí 24 de janeiro de 2020 

 

Primeiro passo: 

Descubra o endereço IP do seu ATA conectando um telefone a sua entrada FXS0 e 

digitando o comando *159#, assim o ATA irá falar o endereço de IP da WAN. (para 

informações de IP Lan, consultar manual do ata) 

 

Então acesse o ATA 200 e vá na opção Servidor SIP, conforme imagem abaixo: 

Configure os seguintes campos: 

 

1. Servido SIP -> IP do servidor onde foi criado o ramal para o ATA 200. 

2. Porta do servidor SIP -> Porta utilizada para comunicação SIP dos equipamentos, 

nesse tutorial utilizamos a porta 23434. (padrão da fábrica 5060) 

3. Tipo de transporte SIP -> UDP. 

 

 

 

 

 

 



  

  

Segundo passo: 

Entre na opção Portas e então entre na opção “Adicionar” conforme imagem abaixo, 

nesse tutorial iremos criar e configurar a porta FXS0, lembrando que podem ser criados 

apenas duas portas que seriam a FXS0 E FXS1: 

 

 

 

Caso já exista uma porta cadastrada, se não quiser criar outra, ela pode ser 

reconfigurada selecionando ela e clicando em “Modificar”. 

 

           

 



  

  

 

Terceiro passo: 

Após clicar em “Adicionar” ou “Modificar” será aberta a janela para configurar o ramal 

do ATA 200, siga as configurações conforme imagem abaixo: 

 

1. Porta -> “0”, foi selecionado a porta zero pois iremos configurar a FXS0. 

2. Registro -> Deixe como “Ativado”. 

3. Nome de exibição, Nome de usuário e Nome de identificação -> Utilizar o 

mesmo número de ramal criado no servidor SIP, nesse tutorial utilizamos o 

número 555. 

4. Senha -> Utilize a senha SIP do ramal que foi criado no servidor SIP, padrão de 

fábrica do sistema SVIP 1000 a senha é “intelbras”. 

5. Identificação de Chamadas -> Deixar como “Ativado”. 

Com as configurações acima, clique em salvar:

 



  

  

Quarto e último passo: 

 Após as configurações realizadas, reinicialize o ATA 200 para salvar as configurações: 

 

Então após realizada a reinicialização, os ramais deverão funcionar perfeitamente. 


