Konfiguracja central Slican IPM-032

Powtórzenie z pracowni LST. W związku, z pojawiającymi się pytaniami związanymi z ostatnim sprawdzianem z
pracowni w Sali 93, powstało opracowanie wyjaśniające wszelkie trudności.

Opracowali: Juliusz Bojarczuk i Piotr Araszkiewicz. Opracowanie stworzone w celach edukacyjnych dla UCZNIÓW ZSEL.
Lublin, 2016 r.
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1. Sieć IP/Interfejsy LAN
W tej zakładce zajmujemy się konfiguracją interfejsów LAN na centrali
Można wybrać dwie metody


albo karta będzie otrzymywać adresy od serwera DHCP (zaznaczona opcja DHCP)



albo adresację ustawimy ręcznie (odznaczona opcja DHCP i uzupełnione pola z adresem, maską
i bramą):
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2. Sieć IP/Konfiguracja DNS
W tej zakładce ustawiamy serwery DNS (tyczy się to rozwiązywania nazw między innymi domen
serwerów SIP).

3. Abonenci/Ustawienia główne
Zakładka ta służy do podstawowej konfiguracji abonentów. Z jej poziomu można ustawić nazwę
abonenta (pole Cmt), numer katalogowy (pole Ext No.), Rodzaj (pole Typ, lista wyboru).
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Aby

dodać

abonenta

VoIP

należy

w

polu

Rodzaj

zaznaczyć

opcję

VoIP!

4. Abonenci/Ruch wychodzący

W tej zakładce można ustawić to, czy dany abonent może dzwonić w górę sieci (poza centralę).
Definiują to pola „Uprawnienia do prefiksów” oraz pola klasa dostępu dla ruchu wychodzącego.
Ustawienia te działają w sposób następujący: centrala sprawdza, czy dany abonent ma możliwość
dzwonienia na dany prefiks, jeżeli tak, to sprawdza dodatkowo klasę dostępu dla ruchu wychodzącego
(inaczej – tablicę LCR).
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Dlatego też jeżeli chcemy dać nieograniczone wyjście – Zaznaczamy opcję „Wyjście nieograniczone”
dla prefiksów i klasy dostępu, ponieważ może okazać się, że numer będzie miał dostęp do jakiegoś
prefiksu, ale zablokowany będzie numer w LCR. Oznacza to, że abonent może dzwonić na KAŻDY
numer.

Jeżeli zaś mamy zabronić abonentowi na dzwonienie na numery/prefiksy z poza centrali, należy
zaznaczyć opcję „Wyjście zabronione”
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5. Abonenci/Ustawienia VoIP
W tej zakładce kreujemy hasła dla każdego abonenta VoIP oraz zajmujemy się wyborem protokołu
obsługującego VoIPa. Osobiście polecam wygenerować hasło z poziomu ConfigMANa, ponieważ
telefony VoIPowe nie lubią pustych haseł, a zalecenia Slicana mówią, że hasło powinno mieć: 8 znaków,
zawierać cyfry oraz małe i duże litery.

6. Translacje
Translacje odpowiadają za przesyłanie ruchu w górę sieci. Po wybraniu numeru miejskiego centrala
przekierowuje nasze połączenie prezentując się numerem własnym. Korzyścią płynącą z tego zabiegu
jest możliwość zrealizowania dowolnej numeracji wewnątrz centrali która może pokrywać się z
numeracjami innym central. Mimo nakładających się numeracji połączenia między abonentami tych
central mają możliwość rozmowy.
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7. Translacje/Ustawienia główne
W tej zakładce konfigurujemy translacje. Można ustawić nazwę translacji (pole Cmt), jej numer (ten,
który nas będzie identyfikował, pole OwnNo.) oraz włączyć lub wyłączyć (pole Stu).
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8. Translacje/Ustawienia VoIP
Jeżeli chcielibyśmy pracować jako centrala nadrzędna, należałoby ustawić tryb pracy jako serwer.
Wtedy centrale niższego rzędu mogą „podłączać” się do naszej centrali za pomocą VoIPa.
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Z drugiej strony, jeśli pracujemy jako centrala podrzędna, należy wybrać opcję klient. Tutaj będziemy
się podłączać do centrali nadrzędnej podając login i hasło ustawione na centrali nadrzędnej.
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9. Wiązki
Wiązką to zagregowane translacje tego samego typu. Konfigurujemy je z poziomu dwóch zakładek:
Wiązki/Ustawienia, gdzie tworzymy wiązki oraz Translacje/Wiązki, gdzie przypisujemy translacje do
wiązek.
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10. Wiązki/Listy wiązek
W przypadku, kiedy mamy od operatora kilka linii analogowych, kilka ISDNowych i jakąśtam VoIPową
można stworzyć coś w rodzaju kolejki (czyli listy wiązek). Chodzi o to, że wybierając jakiś numer
zewnętrzny jednocześnie blokujemy tę translację, po której „wychodzi” połączenie. Tworząc
wiązkę(lub listę) można ustawić, aby w przypadku zajętości pierwszej analogowej linii operatorskiej
(translacji) połączenia wychodziły za pomocą drugiej. W przypadku zajętości pierwszej i drugiej,
dzwoniła pierwsza ISDNowa. I tak dalej…
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11. Ruch wychodzący
Osobiście preferuję wyjście na miasto w formie wolnej analizy numeru. Dzięki temu omijam
wpisywanie zera przed numerem miejskim. Dla ułatwienia stosuje się zero, ponieważ bardzo dobrze
można zarządzać numerami wewnętrznymi centrali z nietypowymi prefiksami. Można też stosować
inne cyfry aby przykładowo wybierać translację po której może iść połączenie.
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12. Ruch wychodzący/LCR/Ustawienia
LCR to specjalna lista, która analizowana jest przez centralę w momencie wybrania numeru. Jeżeli
centrala uzna, że wybrany numer jest numerem miejskim, dalsze jego przełączanie będzie rozpatrywane
na podstawie listy LCR. Dzięki niej możemy określić co centrala ma wykonać po wyborze numeru, jego
części bądź jakiegoś prefiksu.

Jeżeli chcemy, aby wszystkie połączenia były kierowane na daną translację, polecam zaznaczyć
wszystko (ctrl+A) i ustawić typ translacji (bądź wiązki) przez które połączenie ma być kierowane.
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Przeanalizujmy sobie pewien przykład.
Załóżmy, że chcemy, aby konkretny numer kierowany był na daną translację. W tym wypadku chcę
ustawić, aby po wybraniu numeru 888888888, centrala kierowała połączenie na translację analogową
(u mnie nazywa się to Tr. NAZWA TRANSLACJI):
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13. Ruch wychodzący/Krótkie numery

Zakładka ta pozwala nam na określenie sposobu, w jaki abonent będzie wychodził na miasto, jeżeli
wyłączyliśmy wolną/szybką analizę numeru. Domyślnie wyjściem na miasto jest cyfra zero. Oznacza
to, że jeśli centrala odbierze jako pierwszą cyfrę zero, to będzie wiedziała, że dalszy numer będzie
numerem miejskim, co oznacza, że będzie kierować go na translację. Domyślnie po wyborze wyjścia
na miasto przez zero, centrala po odebraniu cyfry zero będzie analizować numer miejski zgodnie z listą
LCR. Można ustawić również, aby od razu, po wyborze numeru, kierowała ruch na konkretną translację
bądź wiązkę.
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14. Ruch wychodzący/Prefiksy dozwolone
Zakładka ta pozwala nam na określenie, do jakich prefiksów będą mieli dostęp określeni abonenci.

Na przykład abonentom z klasą B można zablokować ruch na numer z prefiksem 69:
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15. Ruch przychodzący/Ustawienia/Główne
Zakładka ta pozwala nam na określenie co ma się dziać, jeżeli przyjdzie połączenie z centrali nadrzędnej.
Zazwyczaj takie połączenia przychodzą po translacji (nie zawsze, są wyjątki!). Dzięki tej tabeli możemy
stworzyć regułę, która powie centrali, co ma robić w przypadku, kiedy ktoś zadzwoni do nas.
Rozważmy pewien przykład. Jak wcześniej ustaliliśmy, numerem translacji analogowej jest numer
123456789, zaś VoIPowej 987654321. Stwórzmy dwie reguły, które określą nam co się stanie, jeśli ktoś
zadzwoni na numer 987654321, bądź 123456789. Na tym etapie chciałbym coś dodać. Nasza centrala
od strony centrali nadrzędnej (inaczej – sieci publicznej) będzie prezentowała się numerem miejskim.
Pozwala to na osiąganie naszej centrali z dowolnego miejsca na świecie. Chodzi o to, że realnie, jak
ktoś będzie dzwonił do nas, to wybierze jeden z dwóch powyższych numerów. W sieci publicznej nie
korzysta się z numerów wewnętrznych (oprócz pewnej systematyzacji w centralach dużej pojemności).
Dla połączenia na numer 123456789, chcę, aby centrala połączenia przekazywała na numer sekretarki,
a dla numeru 987654321 była tylko zapowiedź.
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Jeżeli chcemy ustawić, aby np. po zapowiedzi został wybrany konkretny numer, należy powyższy wpis
uzupełnić o pole ExtNo. (Abonent, numer abonenta); można również ustawić, co się stanie, jeżeli
zostanie
wybrany
DOWOLNY
numer
z
konkretnej
wiązki
(Pole
TrnGr):
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16. Czas/Terminarz Trybów Pracy
Czasem może wystąpić problem z wykonywaniem połączeń. Może to wynikać z tego, że akurat
pracujemy w trybie nocnym. W razie problemów polecam zmienić czas obowiązywania tych trybów:

17. Globalne ustawienia/Pozostałe
Tutaj można zmienić między innymi nazwę centrali (PBXCmt), gdybyśmy popełnili literówkę:
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18. Linkowanie analogowe
Jak wygląda hierarchiczne łączenie central za pomocą linii analogowych?
Rozpatrzmy następujący przykład:

Centrala nadrzędna
CTS, 301

Ab1

Ab2

Tr1

Tr2

Centrala podrzędna
AB1, 201

Numery translacji
Tr1
Tr2

Centrala
Nadrzędna
Podrzędna

311

322

Numery abonentów
AB1 bądź CTS
301 – CTS, 311 – Ab1, 322 - Ab2
201

W hierarchicznym sposobie, my – klienci, jesteśmy dla centrali nadrzędnej abonentami. Dlatego też,
centrala podrzędna jest traktowana na równi z telefonem CTS 301.
W centrali podrzędnej należy skonfigurować: abonentów, translacje, ruch przychodzący, ruch
wychodzący. Sposób wyjścia na miasto: 0 (akurat taki miałem plik konfiguracyjny…). Następnie w
ruchu wychodzącym ustawię tak, aby dowolny numer wybrany przez centralę był kierowany na wiązkę
Tr (składają się nań dwie translacje analogowe). W ruchu przychodzącym z wiązki ma dzwonić abonent
201 po zapowiedzi.
W centrali nadrzędnej należy skonfigurować: abonentów.
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Centrala podrzędna:
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Centrala nadrzędna:

Aby zadzwonić w stronę centrali podrzędnej należy wybrać numery abonentów, w których wpięliśmy
translacje z centrali abonenckiej.
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19. Linkowanie VoIP
W przypadku łączenia central po VoIP jest jeszcze prościej. W zakładce Translacje/Ustawienia
główne należy włączyć translację VoIP.

Ab1

VoIP

VoIP

Ab1

W przypadku centrali nadrzędnej w zakładce Translacje/Ustawienia VoIP należy uruchomić tryb
SERWERA.
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Zaś na centrali podrzędnej w zakładce Translacje/Ustawienia VoIP należy uruchomić tryb KLIENTA,
gdzie podajemy adres serwera SIP, czyli centrali nadrzędnej oraz login i hasło skonfigurowane
wcześniej. Nie należy zapomnieć o WŁĄCZENIU tych translacji w ustawieniach
Translacje/Ustawienia główne

Nie należy zapomnieć o konfiguracji ruchu wychodzącego i przychodzącego na obu centralach.
W razie pytań, pisz na PW JB :>

PA pomoc merytoryczno-praktyczna piteros.pl
JB opracowanie tecniczno-merytoryczne

julekb.pl
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