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Configuração de conta SIP no ATA 200

Para registrar uma conta SIP no ATA 200 você precisa dessas
informações:
- Número da conta SIP
- Senha da conta SIP
- Servidor SIP
- Codec utilizados

Neste material vamos mostrar a configuração um ramal SIP no 
ATA 200.
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Conecte o cabo da sua rede na conexão WAN do ATA 200, e conecte
um telefone em uma das entradas FXS do ATA 200.

Por padrão, a WAN do ATA 200 vem no modo DHCP, então ao conectar
o ATA 200 na sua rede, o ATA já deve receber um IP válido.

Para escutar o IP que o ATA recebeu, no telefone disque: *159#
Anote o endereço IP que escutar.

http://www.intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/
https://www.youtube.com/IntelbrasBR
https://www.youtube.com/IntelbrasBR


Configuração de conta SIP no ATA 200

Agora acesse a interface de configuração.
Abra o navegador de internet, e na barra de endereço digite o
endereço IP que escutou ao dar o comando *159# no telefone.
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O usuário e senha de acesso a interface são admin.

Clique na opção de Assistente de configuração rápida.
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No Modo de rede, selecione se quer configurar o ATA como roteador
(passando uma faixa DHCP nos dispositivos conectado na LAN) ou no
modo Bridge (mantendo o IP da rede principal para os dispositivos
conectados na LAN).

Neste exemplo vamos configurar o ATA como Bridge.
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Em Configuração de rede, selecione a opção Use o seguinte endereço
IP, para configurar um IP estático no ATA.
No campos Endereço IP, Máscara de Sub-rede e Gateway padrão,
coloque as informações de IP da sua rede.

Também preencha a informação de Servidor DNS primário e Servidor
DNS secundário, conforme a sua rede.

E pode clicar em Salvar e Próximo.
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Preencha o campo Servidor SIP com o IP do seu servidor/central SIP.
Em Porta do servidor, coloque a porta de registro SIP configurado no
seu servidor/central SIP.

Caso tenha Proxy na rede, preencha os campos do Proxy.

E clique em Próximo.
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Neste tela vamos configurar as contas SIP e as portas FXS associadas
nesta contas.

Pode clicar em Adicionar.
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No campo Portas, selecione a porta FXS que está configurando. A
porta 0 é o FXS 0 e a porta 1 é o FXS 1.

Marque a opção de Registro Ativado.

Em nome de exibição, nome do usuário e nome de identificação,
coloque o número da sua conta SIP.

Em Senha, coloque a senha da sua conta SIP.

E no final da tela, pode clicar em Salvar.
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Para configurar a outra porta FXS/Conta SIP, clique em Adicionar, e
siga o procedimento anterior.

Ao terminar de configurar, pode clicar em Próximo.

Nesta tela pode clicar em Completo.

E pode clicar em Reiniciar para aplicar as configurações.
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Ao terminar de reiniciar, acesse a interface de configuração
novamente, clique na opção de Status e Estatísticas, e depois em
Status das Portas.

Se as informações da conta e do servidor SIP estiverem ok, já irá
mostrar que a conta está Registrado.

Pronto, o seu ATA está configurado e pronto para uso.
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