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Program ćwiczenia.

U
1. instalacja  i  Uruchomienie  cyfrowej  centrali  telefonicznej

Slican IPS-08.104.

1.1. Połącz komputer i centralkę tworząc lokalną sieć komputerową bez dostępu do internetu
z wykorzystaniem switcha. Wykorzystując informacje zawarte w skróconej instrukcji obsługi
centrali  w  rozdziale  3  na  stronie  5  połącz  się  z  centralą  używając  programu
ConfigMAN.admin.  Aby wstępnie skonfigurować centralę  do pracy,  z  menu  Narzędzia
wybierz Kreator twardego resetu. Hasło logowania do centrali: 1957.
W pierwszym oknie określ: nazwę centrali (np. RCEZ), międzynarodowy prefiks dla Polski
oraz komentarz UUS1 (np. ISDN). W kolejnym numer kierunkowy Biłgoraja oraz numer
karty SIM obsługującej translację GSM (np. 733161420, PIN: 1234). W następnym oknie
odznacz  opcję  klienta  DHCP,  w  kolejnym  oknie  pomiń  numer  translacji  foneo  VoIP
i zatwierdź  komunikat  o  wyłączeniu  translacji.  W  ostatnim  oknie  utwórz  konto
administratora  z  hasłem:  1957 oraz  określ  kod  czterocyfrowy:  5555.  Po  zakończeniu
kreatora  twardego  resetu  wyślij  konfigurację  do  centrali,  zignoruj  komunikat
o nieprawidłowościach konfiguracji,  wykonaj  reset i  zaczekaj  na ponowne uruchomienie
centrali.
Centrala jest gotowa do obsługi analogowych telefonów na liniach wewnętrznych, można
podłączyć  oba  telefony  do  gniazd  1  i  2  AB.  Wykonaj  połączenia  między  telefonami,
domyślne  numery  kont  telefonów  analogowych  znajdziesz  w  folderze
Abonenci/Ustawienia główne.

1.2. Tworzenie konta do obsługi telefonu VoIP.
Aby  centrala  mogła  przydzielać  adresy  IP telefonom VoIP uruchom w  centrali  serwer
DHCP wchodząc do folderu Sieć IP/Serwer DHCP i zaznaczając pole DHCPEn.
Konto VoIP tworzymy w folderze Abonenci/Ustawienia główne. Na pasku narzędziowym
kliknij ikonę Wstaw nowy rekord i skonfiguruj następujące parametry: numer wewnętrzny
abonenta  (Ext No):  104,  komentarz  (Cmt):  TelefonVoIP1,  rodzaj  konta  (Typ)  –  kliknąć
w przycisk i wybrać: VoIP. Następnie w folderze Abonenci/Ustawienia VoIP utwórz hasło
logowania do serwera – centrali (Pas): 1TelefonVoIP, pozostawiając resztę ustawień bez
zmian.  Wyślij  konfigurację  do  centrali,  zignoruj  komunikat  o  nieprawidłowościach
konfiguracji, wykonaj reset i zaczekaj na ponowne uruchomienie centrali.

1.3. Konfiguracja konta CTI – usługi telefonu na komputerze.
W  menu  Abonenci/Ustawienia CTI dla  konta  TelefonVoIP1  utwórz  hasło  logowania
(Pss):103TelefonCTI i określ poziom dostępu do transmisji CTI: demo. Wyślij konfigurację
do centrali.

1.4. Konfiguracja telefonu VoIP Slican VPS-802P.
Podłącz  przewód  UTP  do  gniazda  Internet  w  telefonie  i  portu  PoE  w  switchu.  Po
uruchomieniu  się  telefonu  naciśnij  Menu –>Status –>Sieć i  określ  adres  IP  telefonu.
Zaloguj się do telefonu przez przeglądarkę (login i hasło: admin).
W menu  Konto skonfiguruj  główny  serwer  SIP:  adres  IP centrali,  nazwa  użytkownika
i nazwa do rejestracji:  numer wewnętrzny telefonu VoIP, hasło do autoryzacji:  hasło dla
konta VoIP utworzone w centrali. Zapisz, telefon zaloguje się do centrali (ikona telefonu
z kółkiem w środku). Telefon jest gotowy do pracy, ale dokonaj jeszcze kilku pomocnych
ustawień.
W menu Klawisze funkcyjne/Klawisze pamięci można przypisać tym klawiszom funkcje
szybkiego wybierania numerów telefonów analogowych.
W menu Ustawienia/Data i Czas zaznaczamy opcje Czas DHCP, Zezwól na ominięcie
serwera NTP i  Pomiń NTP. Dokonujemy restartu telefonu, aby pobrał ustawienia czasu
z centrali.



W menu Kontakty wpisz numery telefonów analogowych przypisując im inne dzwonki.

2. Eksploatacja  połączeń  telefonicznych  z  wykorzystaniem
możliwości centrali Slican IPS-08.104.

2.1. Sprawdź  możliwość  połączenia  między  poszczególnymi  telefonami.  W  telefonie  Slican
wywołania dokonaj za pomocą klawiszy szybkiego dostępu.

2.2. Uruchom program PhoneCTI, zaloguj się utworzonym w punkcie 1.3 hasłem, zmień hasło
tymczasowe na: 104TelefonCTI i wykonaj połączenie z jednym z telefonów analogowych.

2.3. Wykorzystując  instrukcję  Opis  usług  6.30 przetestuj  usługi  oferowane  przez  centrale
Slican:
Nie przeszkadzać – DND;
Parkowanie rozmowy;
Auto Redial;
Przekierowanie rozmów;
Budzik.

Przykładowe zadanie zaliczeniowe.
wskazówki niezbędne podczas zaliczenia.

 Wykonaj niezbędne połączenia w celu zalogowania się do centrali  Slican. Zaloguj się do
centrali i skonfiguruj ją do obsługi telefonów analogowych i telefonu VoIP.

 Wykonaj niezbędne połączenia, a następnie skonfiguruj telefon VoIP Slican do współpracy
z centralą. W konfiguracji telefonu uwzględnij ustawienie czasu.

 Włącz na telefonie analogowym i zademonstruj działanie jednej z usług centrali, takich jak
parkowanie rozmowy, auto redial lub przekierowanie rozmowy.


