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Введення
Основні засади

Дане Керівництво адміністратора надає детальну інформацію щодо налаштування та керування
пристроєм.

Аудиторія
Дане Керівництво адміністратора містить пояснення щодо встановлення, обслуговування та керування
пристроєм і призначене для мережевих адміністраторів і дилерів телефонних систем.
В це керівництво включені технічні описи. Необхідна наявність попередньо отриманих знань роботи з
мережею та протоколом VoIP (Voice over Internet Protocol – протокол передачі голосу через Інтернет).

Додаткова документація
Запуск в експлуатацію

Містить короткий опис основних відомостей із встановлення пристрою.
Інструкція з експлуатації

Містить опис відомостей із встановлення та експлуатації пристрою.

Керівництва та інформація з підтримки надаються на веб-сайті Panasonic за адресою:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/sipphone/

Технічна підтримка
В разі потреби отримання технічної підтримки зверніться до свого дилера телефонної системи.

Зауваження щодо відкритого програмного забезпечення
У частині цього виробу використовується відкрите програмне забезпечення. Детальніше про відкрите
програмне забезпечення див. у Інструкції з експлуатації.

Торговельні знаки
• Microsoft, Excel, Internet Explorer, Outlook і Windows є зареєстрованими торговельними знаками або

торговельними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
• Linux є зареєстрованим торговельним знаком Лінуса Торвальдса у США, інших країнах або в усіх

країнах.
• Всі інші торговельні знаки, що використовуються у даному документі, є власністю їх власників.
• Зображення екрану продуктів Microsoft надруковані з дозволу Microsoft Corporation.

ПРИМІТКИ
• Зображення екранів у даному керівництві надаються лише для довідки та можуть відрізнятися від

екранів, які відображаються на Вашому ПК.
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Розділ  1

Початкова установка

В цьому розділі надається огляд процедур
установки пристрою.
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1.1  Установка

1.1.1  Заводські установки
Багато параметрів цього пристрою були налаштовані заводом-виробником.
За можливості ці параметри були налаштовані з оптимальними або найбільш поширеними значеннями.
Наприклад, для номера порту SIP-сервера (Session Initiation Protocol – протокол встановлення сесії)
встановлено значення "5060".
Однак, багато параметрів, наприклад адреса SIP-сервера або номер телефону, не були попередньо
налаштовані та мають бути змінені залежно від середовища використання. Якщо номер порту
SIP-сервера не "5060", значення цього параметра необхідно змінити.
Цей пристрій не працюватиме належним чином за використання лише заводських установок.
Параметри кожної функції необхідно налаштувати відповідно до середовища, в якому використовується
пристрій.

1.1.2  Вибір мови пристрою
Можна змінювати мову, яка використовується на РКД.
Крім того, багато параметрів можна налаштувати після отримання доступу до веб-інтерфейсу
користувача з ПК, підключеного до тієї ж мережі (® див. розділ Розділ  4  Програмування через
веб-інтерфейс користувача). Мову веб-інтерфейсу користувача можна змінювати.

Примітка
• Для вибору мови дисплея пристрою див. Інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic Web

(® див. розділ Введення).
• Для вибору мови веб-інтерфейсу користувача див. розділ 4.4.1  Web Language.

1.1.3  Основні установки мережі
В цьому розділі описуються основні параметри мережі, які необхідно налаштувати до початку
використання пристрою в мережі.
Необхідно налаштувати такі параметри мережі:
• Параметри TCP/IP (призначення IP-адреси статично або через службу DHCP [Dynamic Host

Configuration Protocol – протокол динамічної конфігурації вузла])
• Параметри DNS-сервера

Параметри TCP/IP (призначення IP-адреси статично або через службу
DHCP)

Для зв’язку пристрою з мережею необхідно призначити йому унікальну IP-адресу. Спосіб призначення
IP-адреси залежить від мережевого середовища. Цей пристрій підтримує 2 способи призначення
IP-адреси.

Автоматичне отримання IP-адреси з DHCP-сервера
У пристрої можна налаштувати автоматичне отримання IP-адреси з DHCP-сервера (що запущений в
тій самій мережі) під час запуску. Завдяки цьому способу система може ефективно керувати обмеженою
кількістю IP-адрес. Зауважте, що призначена пристрою IP-адреса може змінюватися під час кожного
запуску пристрою.
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За подробицями щодо DHCP-сервера зверніться до мережевого адміністратора.

Використання статичної IP-адреси, вказаної мережевим адміністратором
Якщо IP-адреси мережевих пристроїв вказуються окремо мережевим адміністратором, Вам
знадобиться вручну налаштувати такі параметри, як IP-адреса, маска підмережі, шлюз за умовчанням
і DNS-сервери.
За подробицями щодо необхідних параметрів мережі зверніться до мережевого адміністратора.

Параметри DNS-сервера

У пристрої можна налаштувати 2 DNS-сервери: первинний DNS-сервер і вторинний DNS-сервер. Якщо
установити обидва DNS-сервери, первинний DNS-сервер матиме пріоритет над вторинним
DNS-сервером. Якщо первинний DNS-сервер не відповідатиме на запити, використовуватиметься
вторинний DNS-сервер.
Детальніше про налаштування параметрів DNS-сервера з використанням пристрою або веб-інтерфейсу
користувача див. у підрозділі Налаштування параметрів мережі пристрою цього розділу.

Встановлення пріоритету DNS-серверів за допомогою конфігураційного файлу
Параметри DNS-сервера (або серверів) можуть бути налаштовані дилером телефонної системи за
допомогою конфігураційного файлу (® див. опис параметрів "DNS1_ADDR" і "DNS2_ADDR" у розділі
5.4.2  Параметри DNS-серверів).
• Якщо пріоритет встановлено за адресами DNS-серверів у конфігураційному файлі (® див. опис.

параметра "DNS_PRIORITY" у розділі 5.4.2  Параметри DNS-серверів), пристрій спочатку надсилає
запити цим DNS-серверам. Якщо відповідність не буде знайдено, пристрій надсилатиме запити
DNS-серверам, вказаним DHCP-сервером, або первинному/вторинному DNS-серверам,
встановленим на пристрої або через веб-інтерфейс користувача.

• Якщо пріоритет встановлено за DNS-серверами, вказаними DHCP-сервером, або за первинним/
вторинним DNS-серверами, вказаними на пристрої або через веб-інтерфейс користувача, пристрій
спочатку надсилає запити цим DNS-серверам. Якщо відповідність не буде знайдено, пристрій
надсилатиме запити DNS-серверам, вказаним за допомогою конфігураційного файлу.

Налаштування параметрів мережі пристрою

У наведеному нижче тексті пояснюється, як змінювати параметри мережі за допомогою пристрою.
Докладніше про окремі параметри мережі, які можна налаштувати за допомогою пристрою, див. в
інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ Введення).
Детальніше про налаштування параметрів мережі через веб-інтерфейс користувача див. у розділі
4.3.1  Basic Network Settings.

Автоматичне налаштування параметрів мережі
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Налаштування мережі", а потім натисніть [ENTER].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Мережа", а потім натисніть [ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "DHCP", а потім натисніть [ENTER].
5. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Автоматично" для DNS-сервера, а потім натисніть [ENTER].

• Виберіть "Вручну", щоб ввести адреси серверів DNS1 (первинний DNS-сервер) і за потреби
DNS2 (вторинний DNS-сервер) вручну, а потім натисніть [ENTER].

6. Натисніть [CANCEL].

Ручне налаштування параметрів мережі
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
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2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Налаштування мережі", а потім натисніть [ENTER].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Мережа", а потім натисніть [ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "STATIC", а потім натисніть [ENTER].
5. Введіть IP-адресу, маску підмережі, шлюз за умовчанням, DNS1 (первинний DNS-сервер) і за

потреби DNS2 (вторинний DNS-сервер), а потім натисніть [ENTER].
6. Натисніть [CANCEL].

Примітка
• Якщо дилером телефонної системи заборонене налаштування цих параметрів, змінити їх не

можна, навіть якщо на пристрої відображається меню параметрів. За подробицями зверніться
до дилера телефонної системи.

• Якщо вибрати режим підключення "DHCP", всі параметри, що стосуються статичного з’єднання,
ігноруватимуться, навіть якщо вони були вказані.

• Якщо вибрати режим підключення "DHCP" та режим налаштування DNS-сервера
"Автоматично", всі параметри DNS-сервера (DNS1 і DNS2) ігноруватимуться, навіть якщо вони
були вказані.

1.1.4  Огляд програмування
У пристрої реалізовано 3 типи програмування, наведені в таблиці нижче.

Тип програму-
вання Опис Посилання

Програмування
через телефон-
ний інтерфейс
користувача

Налаштування параметрів пристрою безпосе-
редньо із пристрою.

® 1.1.5  Програмування че-
рез телефонний інтерфейс
користувача
® Розділ  3  Програмування
через телефонний інтер-
фейс користувача

Програмування
через веб-інтер-
фейс користува-
ча

Налаштування параметрів пристрою після отри-
мання доступу до веб-інтерфейсу користувача з
ПК, підключеного до тієї ж мережі.

® 1.1.6  Програмування че-
рез веб-інтерфейс користу-
вача
® Розділ  4  Програмування
через веб-інтерфейс кори-
стувача

Програмування
за допомогою
конфігураційно-
го файлу

Налаштування параметрів пристрою заздалегідь
шляхом створення конфігураційного файлу (попе-
реднє реєстраціїя), який завантажується пристро-
єм із сервера в Інтернеті, після чого пристрій на-
лаштовує власні параметри (реєстраціїя).

® Розділ  2  Загальні відо-
мості про реєстрацію
® Розділ  5  Програмування
за допомогою конфігурацій-
ного файлу

1.1.5  Програмування через телефонний інтерфейс користува-
ча

Параметри можна змінювати безпосередньо із пристрою.
Детальніше про операції див. у Інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ
Введення).
Детальніше про додаткові функції, які доступні через прямі команди, див. у розділі
Розділ  3  Програмування через телефонний інтерфейс користувача.
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1.1.5.1  Змінення мови для програмування через телефонний ін-
терфейс користувача

Можна змінювати мову, яка використовується на РКД. Оскільки параметри мови для РКД пристрою не
синхронізуються між пристроями, мови необхідно встановлювати окремо.
Детальніше про змінення параметрів див. у Інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див.
розділ Введення).

1.1.6  Програмування через веб-інтерфейс користувача
Підключивши пристрій до мережі, можна налаштовувати його параметри після отримання доступу до
веб-інтерфейсу користувача з ПК, підключеного до тієї ж мережі. Див. Розділ  4  Програмування через
веб-інтерфейс користувача.

1.1.6.1  Пароль для програмування через веб-інтерфейс користу-
вача

Для програмування пристрою через веб-інтерфейс користувача необхідно отримати обліковий запис
для входу. У пристрої реалізовано 2 типи облікових записів, кожний з різними правами доступу.
• Користувач: облікові записи користувачів призначені для кінцевих користувачів. Користувачі

можуть змінювати параметри, специфічні пристрою.
• Адміністратор: облікові записи адміністраторів призначені для адміністраторів, яким потрібно

керувати параметрами системи. Адміністратори можуть змінювати всі параметри, включно з
параметрами мережі та параметрами, які можна змінювати з обліковим записом користувача.

Кожному обліковому запису призначається окремий пароль.
Детальніше див. у підрозділі Рівні доступу (ідентифікатори та паролі) розділу 1.1.6.3  Перед
отриманням доступу до веб-інтерфейсу користувача.

Зауваження
• Слід уважно ставитися до керування паролями та регулярно змінювати їх.
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1.1.6.2  Змінення мови для програмування через веб-інтерфейс ко-
ристувача

Під час роботи із пристроєм через веб-інтерфейс користувача з ПК, підключеного до тієї ж мережі,
відображаються різні меню та параметри. Можна змінювати мову, яка використовується для
відображення цих елементів. Оскільки параметри мови для веб-інтерфейсу користувача не
синхронізуються з цими ж параметрами на пристрої, мови необхідно встановлювати окремо.
Детальніше див. у розділі 4.4.1  Web Language.

1.1.6.3  Перед отриманням доступу до веб-інтерфейсу користувача
Рекомендовані конфігурації

Пристроєм підтримуються наведені нижче специфікації.

Версія протоколу HTTP HTTP/1.0 (RFC 1945), HTTP/1.1 (RFC 2616)

Спосіб автентифікації Дайджест (простий спосіб)

Веб-інтерфейс користувача працюватиме належним чином у наведених нижче конфігураціях.

Операційна система Операційна система Microsoft® Windows® XP або Windows 7

Браузер Браузер Windows Internet Explorer® 7 або Windows Internet Explorer
8

Мова (рекомендована) Англійська

Відкриття/закриття веб-порту

Для отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача необхідно заздалегідь відкрити веб-порт
пристрою. Детальніше див. у Інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ
Введення).
Детальніше про додаткові функції, які доступні через прямі команди, див. у розділі
Розділ  3  Програмування через телефонний інтерфейс користувача.

Налаштування параметрів за допомогою пристрою
Відкриття веб-порту пристрою
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][5][3][4].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Увімкнути" для параметра "Вбудований web", а потім

натисніть [ENTER].

Закриття веб-порту пристрою
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][5][3][4].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Вимкнути" для параметра "Вбудований web", а потім на-

тисніть [ENTER].

24 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

1.1.6 Програмування через веб-інтерфейс користувача



Налаштування параметрів за допомогою веб-інтерфейсу користувача
Закриття веб-порту пристрою
1. У веб-інтерфейсі користувача натисніть [Web Port Close].
2. Натисніть на OK.

Примітка
• Веб-порт пристрою автоматично закривається за наведених нижче умов.

– Спливає час за таймером закриття порту, налаштований через веб-інтерфейс користува-
ча (® див. опис параметра [Port Close Timer] у розділі 4.4.4.1  Web Server Settings).

– Після 3-х послідовних невдалих спроб входу.
• Можна встановити постійно відкритий веб-порт шляхом програмування через конфігураційний

файл (® див. опис параметра "HTTPD_PORTOPEN_AUTO" у розділі 5.4.5  Параметри HTTP).
Однак, у цьому разі слід враховувати можливість несанкціонованого доступу до пристрою.

Рівні доступу (ідентифікатори та паролі)

Для доступу до веб-інтерфейсу користувача надаються 2 облікові записи з різними правами доступу:
"Користувач" та "Адміністратор". У кожного облікового запису є власний ідентифікатор і пароль, які
вимагаються для входу у веб-інтерфейс користувача.

Обліковий
запис Призначення

Ідентифіка-
тор

(за умов-
чанням)

Пароль
(за умов-
чанням)

Обмеження пароля

Користувач Кінцеві користу-
вачі

user -відсутній-
(NULL)

• В разі входу із правами кори-
стувача можна змінювати па-
роль облікового запису кори-
стувача (® див. розділ
4.4.3  Change User Password).

• Пароль може містити 6–16
символів ASCII (з урахуванням
регістру) (® див. підрозділ
Введення символів у розділі
1.1.6.4  Отримання доступу
до веб-інтерфейсу користу-
вача).

Адміністра-
тор

Мережеві адміні-
стратори тощо

admin adminpass • В разі входу із правами адміні-
стратора можна змінювати па-
ролі облікових записів як кори-
стувача, так і адміністратора
(® див. розділ
4.4.2  Administrator
Password).

• Пароль може містити 6–16
символів ASCII (з урахуванням
регістру) (® див. підрозділ
Введення символів у розділі
1.1.6.4  Отримання доступу
до веб-інтерфейсу користу-
вача).
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Зауваження
• Одночасно у веб-інтерфейс користувача можна увійти тільки з одного облікового запису. В разі

спроби отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача, коли хтось інший вже увійшов, у
доступі буде відмовлено.

• Увійти у веб-інтерфейс користувача не можна з того ж облікового запису, з якого хтось інший
вже увійшов.

• Для змінення параметрів необхідно вводити пароль користувача.
• Ідентифікатори можна змінювати шляхом програмування через конфігураційний файл (® див.

опис параметрів "ADMIN_ID" і "USER_ID" у розділі 5.3.1  Параметри входу облікового
запису).

• Ідентифікатори та паролі облікових записів можна скинути до заводських установок, виконавши
на пристрої команду скидання веб-ідентифікатора/пароля. Детальніше див. у розділі
3.1.4  Скидання веб-ідентифікатора/пароля.

1.1.6.4  Отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача
Пристрій можна налаштовувати через веб-інтерфейс користувача.

Отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача
1. Відкрийте браузер і введіть у полі адреси "http://", а потім IP-адресу пристрою.

Примітка
• Щоб визначити IP-адресу пристрою, виконайте на пристрої такі операції:

1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Інформаційний дисплей", а потім натисніть

[ENTER].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "IP-Адреса".
4. Натисніть [CANCEL].

2. Для автентифікації введіть свій ідентифікатор (ім’я користувача) і пароль, а потім натисніть OK.

Зауваження
• Ідентифікатором за умовчанням для облікового запису користувача є "user", при цьому

пароль за умовчанням порожній. Ідентифікатор не можна змінити через веб-інтерфейс
користувача, натомість його можна змінити шляхом програмування за допомогою
конфігураційного файлу.

• За першого входу у веб-інтерфейс із правами користувача відображається екран [Change
User Password] (® див. розділ 4.4.3  Change User Password). Введіть новий пароль, а потім
повторіть автентифікацію, вказавши новий пароль для входу у веб-інтерфейс користувача.

• Ідентифікатором за умовчанням для облікового запису адміністратора є "admin", при цьому
пароль за умовчанням – "adminpass". Ідентифікатор не можна змінити через веб-інтерфейс
користувача, натомість його можна змінити шляхом програмування за допомогою
конфігураційного файлу.

3. Відобразиться вікно веб-інтерфейсу користувача. Налаштуйте параметри пристрою згідно потреб.
4. Вийти з веб-інтерфейсу користувача можна в будь-який час, натиснувши кнопку [Web Port Close].
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Елементи керування у вікні

Вікно веб-інтерфейсу користувача містить різні елементи керування для навігації та налаштування
параметрів. На наведеному нижче рисунку для прикладу зображено екран [Basic Network Settings].
A

C

D

B

Примітка
• Наведені знімки екрана зроблено у веб-інтерфейсі моделі KX-UT136 (у деяких випадках —

моделі KX-UT248), тому назва моделі на них може відрізнятися від тієї, що відображається на
Вашому ПК.

• Фактичні значення за умовчанням можуть відрізнятися залежно від дилера телефонної системи.
• В разі входу у веб-інтерфейс із облікового запису користувача мови повідомлень, які

відображаються на екрані налаштування, можуть відрізнятися залежно від країни/регіону
використання.

Вкладки
Вкладки є вищими категоріями класифікації параметрів. Після переходу на вкладку відображаються
відповідні елементи меню та екран налаштування першого елемента меню. Для облікового запису
адміністратора призначені 6 вкладок, для облікового запису користувача – 4. Детальніше про типи
облікових записів див. у підрозділі Рівні доступу (ідентифікатори та паролі) цього розділу.
Меню
У меню відображаються підкатегорії вибраної вкладки.
Екран налаштування
Після вибору елемента меню відображається відповідний екран налаштування, який містить
фактичні параметри, згруповані в розділи. Детальніше див. у розділах від 4.2  Status до
4.7.6  Restart.
Кнопки
У веб-інтерфейсі користувача відображаються наведені нижче стандартні кнопки.

Кнопка Функція

Web Port Close Закриття веб-порту пристрою та вихід із веб-інтерфейсу користувача після
відображення підтвердження.
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Кнопка Функція

Save Застосування змін і відображення повідомлення про результат (® див.
підрозділ Повідомлення про результат цього розділу).

Cancel Скасування змін. Параметри на поточному екрані повернуться до значень,
які вони мали до змінення.

Refresh Оновлення інформації про стан, яка відображається на екрані. Ця кнопка
відображається у правому верхньому куті екранів [Network Status] і [VoIP
Status].

Введення символів

Під час введення імені, повідомлення, пароля або іншої текстової інформації у веб-інтерфейсі
користувача можна вводити будь-які символи ASCII з наведених у таблиці нижче на білому фоні.

Однак, існують додаткові обмеження для певних типів полів, а саме:
• Числове поле

– Можна вводити тільки послідовність цифрових знаків.
– Поле не можна залишати порожнім.

• Поле IP-адреси
– IP-адресу можна вводити у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником (тобто

"n.n.n.n", де n=0–255).
– Не можна вводити недійсні IP-адреси, наприклад "0.0.0.0", "255.255.255.255" або "127.0.0.1".

• Поле повного доменного імені (FQDN)
– Поле не може містити символи ", &, ', <, > або пробіли наприкінці.
– IP-адресу можна вводити у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником (тобто

"n.n.n.n", де n=0–255).
– Не можна вводити недійсні IP-адреси, наприклад "0.0.0.0", "255.255.255.255" або "127.0.0.1".

• Поле ідентифікатора/пароля для автентифікації
– Поле не може містити символи ", &, ', :, <, > або пробіл.
– Довжина пароля користувача або адміністратора має становити 6–16 символів.

• Поле відображуваного імені (® див. підрозділ [Display Name] у розділі 4.6.2.1  Call Control)
– Це єдине поле, в якому можна вводити символи Unicode.
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Повідомлення про результат

Натискання кнопки [Save] після змінення параметрів на поточному екрані налаштування призведе до
відображення одного з наведених нижче повідомлень, які з’являтимуться в лівому верхньому куті
поточного екрана налаштування:

Повідомлення про ре-
зультат Опис Екрани, на яких відобра-

жається

Complete Операція успішно завершена. Всі екрани крім 4.6.7  Export
Phonebook

Failed (Parameter Error) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Деякі із вказаних значень виходять

за межі діапазону або недійсні.

Всі екрани

Failed (Memory Access
Failure)

Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Сталася помилка доступу до

флеш-пам’яті під час читання або за-
писування даних.

Всі екрани

Failed (Transfer Failure)*1 Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Сталася помилка мережі під час пе-

редачі даних.

Всі екрани

Failed (Busy) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Пристрій виконує операцію, яка по-

требує доступу до флеш-пам’яті при-
строю.

Всі екрани

• Під час спроби імпорту/експорту да-
них телефонної книги пристрій вико-
ристовується для викликів.

• Під час передачі даних телефонної
книги на пристрій надходить виклик.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• Під час оновлення програмного за-
безпечення пристрій використо-
вується для викликів.

4.7.2  Local Firmware
Update

Failed (Canceled) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Під час передачі даних телефонної

книги на пристрої була виконана ко-
манда скидання IP-адреси.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• Під час передачі файлу програмного
забезпечення на пристрої була ви-
конана команда скидання IP-адреси.

4.7.2  Local Firmware
Update

• Під час передачі даних телефонної
книги зв’язок із пристроєм перерва-
вся.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook
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Повідомлення про ре-
зультат Опис Екрани, на яких відобра-

жається

Failed (Invalid File) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Імпортований текстовий файл у ко-

дуванні UTF-16 містить недійсний
маркер BOM (Byte-order Mark – мар-
кер порядку байтів).

4.6.6  Import Phonebook

• Файл програмного забезпечення
пошкоджений або недійсний.

4.7.2  Local Firmware
Update

Failed (File Size Error) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Розмір імпортованої телефонної

книги занадто великий.

4.6.6  Import Phonebook

• Розмір файлу програмного забезпе-
чення недостатній.

4.7.2  Local Firmware
Update

Failed (Busy) Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Під час спроби імпорту/експорту да-

них телефонної книги зв’язок із при-
строєм перервався.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

Memory Full Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Під час спроби імпорту даних теле-

фонної книги загальна кількість за-
писів телефонної книги, включно з
наявними записами, перевищила
обмеження (до 100 [у моделі
KX-UT113]/500 [у моделях
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248] записів).

4.6.6  Import Phonebook

No Data Не вдалося виконати операцію, тому
що:
• Імпортований файл телефонної кни-

ги не містить дійсні записи телефон-
ної книги.

4.6.6  Import Phonebook

• У пристрої-джерелі експорту не за-
реєстровано жодного запису теле-
фонної книги.

4.6.7  Export Phonebook

*1 Повідомлення "Failed (Transfer Failure)" може не відображатися залежно від Вашого браузера.

Зауваження
• Не натискайте кнопки навігації браузера, а також не відкривайте екрани в нових вікнах. Інакше

може статися помилка ("403 Forbidden") після натискання кнопки [Save].

30 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

1.1.6 Програмування через веб-інтерфейс користувача



1.1.7  Інші параметри мережі

1.1.7.1  Установки брандмауера та маршрутизатора
Якщо пристрій підключений до мережі, яка захищена брандмауером і/або маршрутизатором, необхідно
налаштувати брандмауер і/або маршрутизатор таким чином, щоб вони не блокували з’єднання з
IP-адреси та номера порту, що використовуються пристроєм.

1.1.7.2  Установки NAT (Network Address Translation – перетворення
мережних адрес)

В цьому розділі надається інформація щодо налаштування маршрутизатора, який використовує NAT.

Якщо пристрій підключений до мережі, в якій використовується маршрутизатор із NAT і все кінцеве
обладнання в мережі отримує внутрішні IP-адреси, залежно від типу установки телефонної системи
може знадобитися налаштування пристрою та маршрутизатора таким чином, щоб вони
використовували технологію проходження NAT.
Якщо дилер телефонної системи надає службу вихідного проксі-сервера, який підтримує
проходження NAT, Вам знадобиться встановити у пристрої тільки IP-адресу вихідного проксі-сервера
SIP. Інші налаштування непотрібні.
Однак, залежно від типу служби вихідного проксі-сервера, можуть взагалі не знадобитися жодні
налаштування, оскільки внутрішні IP-адреси автоматично перетворюватимуться вихідним
проксі-сервером на зовнішні IP-адреси.
За подробицями щодо служби вихідного проксі-сервера зверніться до дилера телефонної системи.
Коли для передачі SIP-повідомлень використовується протокол TCP, необхідно завжди налаштовувати
у пристроях проходження NAT.

Для налаштування проходження NAT знадобиться така інформація:
• Зовнішня IP-адреса маршрутизатора.
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• Номери портів, які вказуватимуться в параметрах [Source Port] та [External RTP Port] через
веб-інтерфейс користувача, щоб правильно налаштувати відповідні параметри переспрямування
портів.

Примітка
• Оскільки IP-адресу маршрутизатора необхідно встановлювати у пристрої, ця IP-адреса має бути

статичною.

Установки SIP

Може знадобитися ручна установка у пристрої зовнішньої IP-адреси та номера порту призначення
маршрутизатора.
Крім того, також може знадобитися налаштування параметрів переспрямування портів
маршрутизатора, щоб до пристрою доставлялися пакети, надіслані із зовнішньої мережі. Ці параметри
необхідно налаштовувати для кожної лінії окремо. Детальніше про програмування через веб-інтерфейс
користувача див. у розділах 4.3.6  Static NAPT Settings і 4.5.2.5  SIP Source Port.

Установки RTP (Real-time Transport Protocol – протокол передачі даних
в реальному часі)

Якщо пристрій підключений до мережі, в якій використовується маршрутизатор із NAT і все кінцеве
обладнання в мережі отримує внутрішні IP-адреси, необхідно налаштувати у пристрої та
маршрутизаторі функції протоколу RTP, щоб пристрої могли передавати між собою потік голосових
даних через однорангове з’єднання.
Однак, якщо телефонна система підтримує функції контролера SBC (Session Border Controller –
граничний контролер сесій), непотрібно налаштовувати згадані параметри.
За подробицями щодо функцій контролера SBC зверніться до дилера телефонної системи.
Детальніше про програмування через веб-інтерфейс користувача див. у розділі 4.3.6  Static NAPT
Settings.

Установки маршрутизатора

Під час налаштування функції переспрямування портів вказуйте номер порту призначення
маршрутизатора як номер порту пристрою.
Налаштування переспрямування портів необхідно виконати для портів, вказаних у параметрі [Source
Port] (® див. підрозділ Установки SIP цього розділу) і [External RTP Port] (® див. підрозділ
Установки RTP (Real-time Transport Protocol – протокол передачі даних в реальному часі) цього
розділу).
Встановіть той же номер порту для портів джерела та призначення, а також встановіть внутрішню
IP-адресу пристрою як адресу призначення.
Оскільки в разі зміни внутрішньої IP-адреси пристрою знадобиться знову налаштовувати її в параметрах
переспрямування портів маршрутизатора, встановіть для пристрою статичну IP-адресу або налаштуйте
маршрутизатор таким чином, щоб він завжди призначав пристрою однакову IP-адресу, якщо IP-адреси
призначаються DHCP-сервером.
Детальніше про налаштування параметрів маршрутизатора див. у документації до нього.
Оскільки параметри переспрямування портів залежать від мережевого середовища користувача,
неможливо запрограмувати їх за допомогою конфігураційних файлів.
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1.1.7.3  Виявлення зовнішньої адреси
Зовнішня IP-адреса є унікальною IP-адресою, призначеною певній одиниці кінцевого обладнання. В разі
зміни зовнішньої IP-адреси, призначеної брандмауеру або маршрутизатору, пристрій не зможе
зв’язатися з мережею.
Якщо зовнішні IP-адреси вказаних одиниць кінцевого обладнання призначаються DHCP-сервером із
мережі вищого рангу, до якої вони підключені, IP-адреса може змінюватися щоразу при передачі
пристроєм даних.
Функція виявлення зовнішньої адреси дозволяє виявляти поточну зовнішню IP-адресу та в разі її зміни
автоматично встановлювати її на SIP-сервері. Існують 2 способи, в яких для виконання цієї дії
використовуються протокол STUN (Simple Traversal of UDP through NATs – просте проходження UDP
через NAT-сервери) або повідомлення SIP. Детальніше про вказання цих параметрів через
веб-інтерфейс користувача див. у розділі 4.3.5  Global Address Detection.

Примітка
• За подробицями щодо інформації про сервер зверніться до мережевого адміністратора.

1.2  Скидання пристрою та оновлення програмно-
го забезпечення

1.2.1  Скидання

1.2.1.1  Скидання до заводських установок (Заводські установки)
Виконання скидання до заводських установок із телефонного інтерфейсу користувача скидає всі
параметри пристрою до їхніх заводських установок. Цей тип ініціалізації також видаляє всі інші дані у
пристрої, наприклад журнали викликів і телефонну книгу.
Для виконання ініціалізації виконайте наведені нижче дії.
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][1][3][6].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Заводські установки", а потім натисніть [ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім натисніть [ENTER].
5. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім натисніть [ENTER].

Зауваження
• Після виконання скидання до заводських установок пристрій автоматично перезапуститься. Щоб

уникнути проблем, рекомендується зберегти всі параметри перед виконанням скидання до
заводських установок.

1.2.1.2  Скидання параметрів мережі (Скидання IP установок)
Виконання скидання IP-адреси з телефонного інтерфейсу користувача відновлює основні параметри
мережі, налаштовані шляхом програмування через телефонний або веб-інтерфейс користувача чи за
допомогою конфігураційного файлу, до їхніх заводських установок. Якщо пристрій не може з’єднатися
з мережею після змінення параметрів мережі, можна відновити параметри мережі до заводських
установок, виконавши скидання IP-адреси, а потім повторити налаштування параметрів.
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До заводських установок скидаються всі параметри, налаштовані шляхом програмування через
веб-інтерфейс користувача чи за допомогою конфігураційного файлу, крім номерів телефонів, виклики
за якими відхиляються. Однак, такі параметри, як дані телефонної книги, не видаляються після
виконання цієї команди.
Для виконання ініціалізації виконайте наведені нижче дії.
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][1][3][6].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Скидання IP установок", а потім натисніть [ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім натисніть [ENTER].
5. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім натисніть [ENTER].

Зауваження
• Після виконання скидання IP-адреси пристрій автоматично перезапуститься. Щоб уникнути

проблем, рекомендується зберегти всі параметри перед виконанням скидання IP-адреси.

1.2.1.3  Скидання параметрів, налаштованих через веб-інтерфейс
користувача (Reset Web Settings)

Виконання скидання цього типу через веб-інтерфейс користувача (® див. розділ 4.7.5  Reset to
Defaults) скидає до заводських установок параметри, налаштовані через веб-інтерфейс користувача.
У разі використання цієї функції пристрій повернеться до стану, в якому він перебував безпосередньо
після виконання останньої реєстрації чи попередньої реєстрації.

Зауваження
• Після виконання скидання параметрів, налаштованих через веб-інтерфейс користувача,

пристрій автоматично перезапуститься. Щоб уникнути проблем, рекомендується зберегти всі
параметри перед виконанням скидання цього типу.

Примітка
• Параметри, налаштовані через телефонний інтерфейс користувача, не скидаються. Однак

скидаються параметри, які можна налаштувати як через телефонний інтерфейс, так і через
веб-інтерфейс користувача.

1.2.2  Оновлення програмного забезпечення
Програмне забезпечення пристрою можна оновлювати для покращення його роботи. Можна
налаштувати у пристрої автоматичне завантаження нового файлу програмного забезпечення із
вказаного розташування. Оновлення програмного забезпечення буде виконане після перезапуску
пристрою.
Детальніше див. у розділі Розділ  7  Оновлення програмного забезпечення.
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A C

B

Сервер реєстрації

A Завантаження
B Перевірка оновлення
C Завантаження та оновлення програмного забезпечення
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Розділ  2

Загальні відомості про реєстрацію

В цьому розділі надається огляд процедур
програмування пристрою за допомогою
конфігураційного файлу, включно з попередньою
реєстрацією та реєстрацією.
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2.1  Попередня реєстрація

2.1.1  Що таке попередня реєстрація?
Для виконання попередньої реєстрації необхідно встановити IP-адресу TFTP-сервера у параметрі 66
DHCP-сервера, щоб пристрій міг отримувати адресу TFTP-сервера. Під час запуску пристрою та в разі
відсутності в нього налаштувань він автоматично отримає адресу TFTP-сервера та завантажить
конфігураційний файл.
Детальніше про конфігураційний файл див. у розділі 2.2.3  Конфігураційний файл.
Детальніше про параметри, які можна налаштувати за допомогою конфігураційних файлів і про
вказування цих параметрів, див. у розділі Розділ  5  Програмування за допомогою конфігураційного
файлу.

Попередня 
реєстрація

Дані попередньої реєстрації

Попередня реєстрація може полегшити процес встановлення, оскільки дозволяє дилерам телефонних
систем заздалегідь налаштовувати мінімальні необхідні для роботи пристрою параметри.
Наприклад, дилери телефонних систем можуть зберігати на TFTP-сервері конфігураційний файл, який
містить тільки URL-адресу сервера, на якому зберігається інший конфігураційний файл. Цей другий
файл містить параметри, налаштовані спеціально під середовище користувача. Користувач зможе
почати використання пристрою, просто підключивши його до мережі.

Попередня реєстрація виконується лише один раз після відвантаження пристрою. Після виконання будь
яких налаштувань (наприклад, попередньої реєстрації, реєстрації або програмування через
веб-інтерфейс користувача) попередня реєстрація більше не виконуватиметься.
Зауважте, що параметри, налаштовані через попередню реєстрацію, не можна відновити після її
виконання. Якщо їх потрібно відновити, зверніться до дилера телефонної системи.

Незважаючи на те, що попередня реєстрація часто використовується для вказання розташування
конфігураційного файлу реєстрації, через попередню реєстрацію можна налаштувати будь-який
параметр. Пристрій можна повністю підготувати до роботи, налаштувавши параметри через попередню
реєстрацію.
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2.1.2  Попередня реєстрація у разі використання статичних
IP-адрес

Для виконання попередньої реєстрації пристрою необхідно отримати адресу TFTP-сервера за
допомогою параметра 66 DHCP-сервера. Тому попередню реєстрацію не можна виконати у разі
використання в мережі статичних IP-адрес. Якщо використовуються статичні IP-адреси та необхідно
виконати попередню реєстрацію, налаштуйте невелику окрему мережу та підключіть до неї DHCP- та
TFTP-сервери.
Також, якщо параметр 66 DHCP-сервера не можна встановити або якщо у Вас недостатньо прав для
виконання цієї дії, виконайте попередню реєстрацію в окремій мережі, а потім підключіть пристрій до
основної мережі.

2.1.3  Сервер попередньої реєстрації
DHCP- та TFTP-сервери відіграють важливу роль у виконанні попередньої реєстрації. У цьому розділі
пояснюється їхнє призначення та способи використання, а також надаються короткі описи.

Сервер Призначення Опис

DHCP-сервер Використовується для над-
ання пристроям, які ще не
були налаштовані, адреси
TFTP-сервера, встановле-
ного в параметрі 66
DHCP-сервера.

Вкажіть у параметрі 66 DHCP-сервера IP-адресу
або повне доменне ім’я TFTP-сервера.
Детальніше див. у документації до DHCP-серве-
ра.

Примітка
• Максимальна довжина повного доменно-

го імені становить 255 байти.

TFTP-сервер Використовується для збе-
рігання конфігураційних
файлів і встановлюється як
точка доступу до їхнього ав-
томатичного завантаження.

Пристрій автоматично завантажить конфігура-
ційний файл "(назва моделі).cfg", який збері-
гається в кореневому каталозі TFTP-сервера.
Наприклад, якщо назва моделі KX-UTxxx, при-
стрій завантажить конфігураційний файл "/
KX-UTxxx.cfg".

DHCP- та TFTP-сервери можуть постачатися з операційною системою, надаватися через комерційні
послуги чи вільно розповсюджуватися через Інтернет. Використовуйте сервер, що найкраще відповідає
Вашому середовищу.
При встановленні та налаштуванні DHCP- та TFTP-серверів див. документацію, що входить до
комплекту продукту. За подробицями щодо підключення серверів до мережі та керування ними
зверніться до мережевого адміністратора.

2.1.4  Приклад налаштувань для попередньої реєстрації
В цьому розділі надається приклад виконання попередньої реєстрації.

Припущення

Позиція Опис/значення

Адреса TFTP-сервера 192.168.0.130

Каталог розповсюдження на TFTP-сервері /tftproot
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Позиція Опис/значення

Назва моделі пристрою KX-UTxxx

MAC-адреса пристрою 0080F0123456

Ім’я сервера реєстрації (на якому зберігаєть-
ся конфігураційний файл, який використо-
вується для реєстрації)

provisioning.example.com

Каталог розповсюдження на сервері ре-
єстрації

/Panasonic

Ім’я конфігураційного файлу, який викори-
стовується для реєстрації

Config0080F0123456.cfg

URL-адреса конфігураційного файлу, який
використовується для реєстрації

http://provisioning.example.com/Panasonic/
Config0080F0123456.cfg

Попередньо налаштовані параметри

Позиція Опис/значення

Параметр 66 DHCP-сервера 192.168.0.130

Діапазон IP-адрес, які призначаються
DHCP-сервером

Від 192.168.0.16 до 192.168.0.63

Ім’я конфігураційного файлу, який викори-
стовується для попередньої реєстрації

KX-UTxxx.cfg

URL-адреса конфігураційного файлу, який
використовується для реєстрації, що вво-
диться в конфігураційному файлі

CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://
provisioning.example.com/Panasonic/
Config{MAC}.cfg"

Примітка
• "{MAC}" замінюється MAC-адресою пристрою

(наприклад, "0080F0123456").

Розташування зберігання конфігураційного
файлу на TFTP-сервері

Конфігураційний файл "KX-UTxxx.cfg" зберігається в
каталозі "/tftproot".
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Процес попередньої реєстрації
Крок 1
Підключіть пристрій до мережі та увімкніть його.
DHCP-сервер призначає пристрою IP-адресу та
надає адресу TFTP-сервера, вказану в парамет-
рі 66 DHCP-сервера.

Крок 2
Пристрій завантажує з TFTP-сервера конфігура-
ційний файл попередньої реєстрації:
tftp://192.168.0.130/KX-UT248.cfg

Примітка
• Ім’я файлу може відрізнятися залежно від

використовуваного телефону. Напри-
клад, іменем файлу для користувачів мо-
делі KX-UT113 буде:
tftp://192.168.0.130/KX-UT113.cfg

KX-UT248.cfg

tftp://192.168.0.130/

Крок 3
У пристрої встановлюється URL-адреса серве-
ра, на якому зберігається конфігураційний файл
реєстрації (адреса сервера реєстрації):
http://provisioning.example.com/Panasonic/
Config{MAC}.cfg KX-UT248.cfg

http://provisioning.example.com/

Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Крок 4
На пристрої відображається повідомлення про
завершення попередньої реєстрації.

Крок 5
Після відображення повідомлення вимкніть при-
стрій та знов увімкніть його.
Пристрій може перезапуститися автоматично за-
лежно від того, як він запрограмований за допо-
могою конфігураційного файлу (® див. опис па-
раметра "OPTION66_REBOOT" у розділі 5.3.5  Па-
раметри реєстрації).
В разі надання пристрою кінцевим користувачам
та увімкнення в реальних умовах реєстрація бу-
де виконана належним чином.

Config0080F0123456.cfg

http://provisioning.example.com/
Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Сервер 
реєстрації

Примітка
• В цьому прикладі описується підключення тільки одного пристрою. Однак, кілька пристроїв

налаштовуються за допомогою таких же дій без зміни будь-яких параметрів, оскільки
MAC-адреса вказується в макросі {MAC}.
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2.2  Реєстрація

2.2.1  Що таке реєстрація?
Після виконання попередньої реєстрації (® див. розділ 2.1  Попередня реєстрація) можна встановити
у пристрої автоматичне завантаження конфігураційного файлу, який зберігається на сервері реєстрації.
Цей процес називається "реєстрацією".

Реєстрація

Дані попередньої реєстрації

Дані реєстрації

Дані попередньої реєстрації

2.2.2  Протоколи для реєстрації
Реєстрація може виконуватися за протоколами HTTP, HTTPS, FTP та TFTP. Необхідний протокол
обирається залежно від способу виконання реєстрації. Зазвичай для реєстрації використовуються
протоколи HTTP, HTTPS та FTP. Якщо передаються зашифровані конфігураційні файли,
рекомендується використовувати протокол HTTP. Якщо передаються незашифровані конфігураційні
файли, рекомендується використовувати протокол HTTPS. Використання протоколу FTP може бути
неможливим залежно від умов використання мережевого маршрутизатора або самої мережі.

2.2.3  Конфігураційний файл
В цьому розділі надаються конкретні приклади функцій конфігураційного файлу та способів керування
ним.
Конфігураційний файл є текстовим файлом, який містить різні параметри, необхідні для роботи
пристрою. Зазвичай ці файли зберігаються на сервері, який керується дилером телефонної системи,
та за необхідності завантажуються пристроями. Всі налаштовувані параметри можуть бути вказані в
конфігураційному файлі. Можна ігнорувати параметри, значення яких вже вказані. Змінюйте тільки
потрібні параметри.
Детальніше про налаштування параметрів та їхні описи див. у розділі Розділ  5  Програмування за
допомогою конфігураційного файлу.
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2.2.3 Конфігураційний файл



Використання 3 типів конфігураційних файлів

Пристрій може завантажувати до 3 конфігураційних файлів. Для зручності використання конфігураційні
файли розподілені на 3 типи, які наведені нижче.

Тип Використання

Головний конфігураційний файл Налаштовує спільні для всіх пристроїв параметри, наприклад
адресу SIP-сервера, IP-адреси, DNS- та NTP-сервери (Network
Time Protocol – мережевий протокол часу), що керуються диле-
ром телефонної системи. Цей конфігураційний файл використо-
вується всіма пристроями.

Приклад URL-адреси конфігураційного файлу:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg

Конфігураційний файл виробу Налаштовує параметри, необхідні певній моделі, наприклад зна-
чення за умовчанням для приватного режиму. Цей конфігура-
ційний файл використовується всіма пристроями з однаковою
назвою моделі.
На сервері реєстрації зберігається стільки ж конфігураційних
файлів, скільки моделей використовується в мережі. Пристрої з
однаковою назвою моделі завантажують відповідні конфігура-
ційні файли.

Приклад URL-адреси конфігураційного файлу:
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MODEL}.cfg

Примітка
• Коли пристрій запитує конфігураційний файл,

"{MODEL}" замінюється назвою моделі пристрою.

Стандартний конфігураційний
файл

Налаштування унікальних для кожного пристрою параметрів,
наприклад номера телефону, ідентифікатора користувача, па-
роля тощо.
На сервері реєстрації зберігається стільки ж конфігураційних
файлів, скільки пристроїв використовується. Кожний пристрій
завантажує відповідний стандартний конфігураційний файл.

Приклад URL-адреси конфігураційного файлу:
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MAC}.cfg

Примітка
• Коли пристрій запитує конфігураційний файл, "{MAC}" за-

мінюється MAC-адресою пристрою.

Залежно від ситуації можна використовувати всі 3 типи конфігураційних файлів або ж тільки
стандартний конфігураційний файл.
В наведених вище прикладах вказується тільки один можливий спосіб використання конфігураційних
файлів. Залежно від вимог дилера телефонної системи існує кілька інших способів ефективного
використання конфігураційних файлів.
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2.2.3 Конфігураційний файл



Використання 2 типів конфігураційних файлів

В наведеній нижче таблиці представлено приклад використання 2 типів конфігураційних файлів:
головного конфігураційного файлу для налаштування спільних для всіх пристроїв параметрів, а також
конфігураційного файлу виробу для налаштування параметрів, спільних для певних груп.

Використання конфігураційних файлів виробу, відповідних визначеним групам
Конфігураційні файли виробу можна використовувати для різних груп або для кількох користувачів з
однієї групи.

Назва відділу URL-адреса конфігураційного файлу виробу

Комерційний http://prov.example.com/Panasonic/ConfigSales.cfg

Планування http://prov.example.com/Panasonic/ConfigPlanning.cfg

2.2.4  Завантаження конфігураційних файлів
Завантаження конфігураційного файлу через веб-інтерфейс користу-
вача

В наведеній нижче процедурі описується увімкнення можливості завантаження конфігураційного файлу
через веб-інтерфейс користувача, який потрібно використати для програмування пристрою.
1. Перевірте правильність IP-адреси чи повного доменного імені сервера реєстрації та каталогу

розповсюдження на ньому та збережіть конфігураційні файли в каталозі (наприклад, http://
provisioning.example.com/Panasonic/Config_Sample.cfg).

2. Введіть IP-адресу пристрою у браузері ПК (® див. розділ 1.1.6.3  Перед отриманням доступу до
веб-інтерфейсу користувача).

3. Увійдіть як адміністратор (® див. підрозділ Рівні доступу (ідентифікатори та паролі) у розділі
1.1.6.3  Перед отриманням доступу до веб-інтерфейсу користувача).

4. Перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Provisioning Maintenance], а потім виберіть
значення [Yes] для параметра [Enable Provisioning].

5. Введіть у полі [Standard File URL] URL-адресу, встановлену на кроці 1.
6. Натисніть на [Save].

Момент часу завантаження

Пристрій може завантажувати конфігураційні файли під час запуску, через регулярні проміжки часу та
після прямої вказівки від сервера. Крім того, можна заборонити пристрою завантажувати конфігураційні
файли. Детальніше про параметри див. у розділах 4.7.3  Provisioning Maintenance та 5.3.5  Параметри
реєстрації.

Момент часу завантажен-
ня Пояснення

Запуск Конфігураційні файли завантажуються під час запуску пристрою.
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2.2.4 Завантаження конфігураційних файлів



Момент часу завантажен-
ня Пояснення

Через регулярні проміжки
часу

Конфігураційні файли завантажуються через вказані проміжки часу,
встановлені у хвилинах. У прикладі нижче пристрій запрограмовано на
перевірку та завантаження конфігураційних файлів із сервера ре-
єстрації через кожні 3 дні (4320 хвилин).

CFG_CYCLIC_INTVL="4320"

Сервер 
реєстрації

Щоб завантажувати конфігураційні файли періодично:
• Додайте до конфігураційного файлу рядок CFG_CYCLIC="Y".

– Встановіть проміжок (у хвилинах), вказавши значення пара-
метра "CFG_CYCLIC_INTVL".

• У веб-інтерфейсі користувача:
– Перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Provisioning

Maintenance], а потім виберіть значення [Yes] для параметра
[Cyclic Auto Resync].

– Введіть проміжок часу у хвилинах у полі [Resync Interval].

Примітка
• Проміжок часу може визначатися дилером телефонної систе-

ми. Максимальний проміжок, який можна встановити у при-
строї, становить 28 днів (40320 хвилин).
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2.2.4 Завантаження конфігураційних файлів



Момент часу завантажен-
ня Пояснення

Щодня у вказаний час Після увімкнення пристрій перевірятиме та завантажуватиме конфігу-
раційні файли один раз на день у вказаний час.

02:00

02:00

CFG_RESYNC_TIME="02:00"

Сервер 
реєстрації

Щоб завантажувати конфігураційні файли щодня у вказаний час:
• Встановіть час, вказавши значення параметра

"CFG_RESYNC_TIME".

Примітка
• Якщо значення параметра "CFG_RESYNC_TIME" є

будь-яким дійсним значенням, відмінним від порожнього
рядка, пристрій завантажуватиме конфігураційні файли у
фіксований момент часу, а параметри "CFG_CYCLIC",
"CFG_CYCLIC_INTVL" та "CFG_RTRY_INTVL" вимкнуться.

• Час вказується у 24-годинному форматі (від "00:00" до
"23:59").
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2.2.4 Завантаження конфігураційних файлів



Момент часу завантажен-
ня Пояснення

За прямої вказівки Якщо необхідно змінити параметр прямо зараз, пристроям можна дати
вказівку завантаження конфігураційних файлів, надіславши із SIP-сер-
вера повідомлення NOTIFY, яке містить особливу подію.
• У конфігураційному файлі:

– Вкажіть текст особливої події в параметрі
"CFG_RESYNC_FROM_SIP".

• У веб-інтерфейсі користувача:
– Перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Provisioning

Maintenance], а потім введіть текст особливої події в полі
[Header Value for Resync Event].

Зазвичай як текст особливої події вказується "check-sync" або
"resync".

Ніколи (заборона) Якщо потрібно заборонити пристрою змінювати свої параметри шля-
хом завантаження конфігураційних файлів, можна увімкнути цю функ-
цію у веб-інтерфейсі користувача.
Забороняються наведені нижче операції.
– Попередня реєстрація
– Реєстрація під час запуску
– Реєстрація через регулярні проміжки часу
– Реєстрація після надсилання повідомлення NOTIFY
• У конфігураційному файлі:

– Додайте рядок PROVISION_ENABLE="N".
• У веб-інтерфейсі користувача:

– Перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Provisioning
Maintenance], а потім виберіть значення [No] для параметра
[Enable Provisioning].

• Щоб знов увімкнути реєстрацію, у веб-інтерфейсі користувача:
– Перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Provisioning

Maintenance], а потім виберіть значення [Yes] для параметра
[Enable Provisioning].

2.2.5  Приклад налаштування сервера реєстрації
В цьому розділі надається приклад налаштування пристроїв і сервера реєстрації в разі налаштування
2 пристроїв за допомогою конфігураційних файлів. У прикладі використовуються стандартний та
головний конфігураційні файли.

Умови

Позиція Опис/значення

Повне доменне ім’я сервера
реєстрації

prov.example.com

MAC-адреси пристроїв • 0080F0111111
• 0080F0222222
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2.2.5 Приклад налаштування сервера реєстрації



Позиція Опис/значення

URL-адреси конфігурацій-
них файлів

Налаштуйте наведені нижче 2 параметри шляхом попередньої ре-
єстрації або через веб-інтерфейс користувача. Значення обох пара-
метрів мають бути однаковими.
• CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/Config{MAC}.cfg"
• CFG_MASTER_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/ConfigCommon.cfg"
Каталог на сервері реєстра-
ції, який містить конфігура-
ційні файли

Створіть каталог "Panasonic" одразу за кореневим каталогом HTTP
сервера реєстрації.

Імена конфігураційних фай-
лів

Збережіть у каталозі "Panasonic" наведені нижче конфігураційні фай-
ли.
• Містить спільні параметри для 2 пристроїв:

– ConfigCommon.cfg
• Містить унікальні для кожного пристрою параметри:

– Config0080F0111111.cfg
– Config0080F0222222.cfg

Налаштування сервера реєстрації
1. Підключіть пристрої до мережі та увімкніть їх.

a. Пристрій з MAC-адресою 0080F0111111 завантажує файли за такими URL-адресами:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0111111.cfg

b. Пристрій з MAC-адресою 0080F0222222 завантажує файли за такими URL-адресами:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0222222.cfg

Приклад вказівки реєстрації від сервера
На наведеному нижче рисунку показано приклад повідомлення NOTIFY від сервера, яке вказує
пристроям виконати реєстрацію. Текст "check-sync" вказується в параметрі "CFG_RESYNC_FROM_SIP".

NOTIFY sip:1234567890@sip.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;branch=abcdef-ghijkl

From: sip:prov@sip.example.com

To: sip:1234567890@sip.example.com

Date: Thu, 1 Jan 2009 01:01:01 GMT

Call-ID: 123456-1234567912345678

CSeq: 1 NOTIFY

Contact: sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060

Event: check-sync

Content-Length: 0

2.2.6  Шифрування
Способи захищеної реєстрації

Для безпечного виконання реєстрації існує 2 способи безпечної передачі конфігураційних файлів між
пристроєм і сервером.
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2.2.6 Шифрування



Кожний спосіб залежить від середовища та обладнання, що надаються в телефонній системі.

Спосіб 1: передача зашифрованих конфігураційних файлів

CFG_FILE_KEY1 CFG_FILE_KEY1

Для використання цього способу потрібно мати ключ шифрування, яким зашифровуватимуться та
розшифровуватимуться конфігураційні файли. Для шифрування використовується встановлений
заздалегідь ключ шифрування, унікальний для кожного пристрою, ключ шифрування, встановлений
дилером телефонної системи, тощо. Коли пристрій завантажує зашифрований ключем конфігураційний
файл, він розшифровує файл за допомогою того ж ключа шифрування, а потім автоматично налаштовує
параметри.

Спосіб 2: передача конфігураційних файлів за протоколом HTTPS
В цьому способі для передачі конфігураційних файлів між пристроєм і сервером використовується
протокол SSL, широко розповсюджений в мережі Інтернет. Для безпечнішого зв’язку можна
скористатися кореневим сертифікатом.

Зауваження
• Щоб уникнути передачі через мережу дублікатів таких важливих даних, як ключ шифрування,

що використовується для шифрування конфігураційних файлів, і кореневий сертифікат для
протоколу SSL, слід у максимально можливій мірі виконувати налаштування через попередню
реєстрацію.

• Рекомендується шифрувати дані, щоб підтримувати безпечність зв’язку під час передачі
конфігураційних файлів.
Однак, якщо пристрої використовуються в безпечному середовищі, наприклад у приватній
мережі, шифрувати дані необов’язково.

Для розшифровування конфігураційних файлів пристрій використовує заздалегідь зареєстрований
ключ шифрування. Пристрій визначає стан шифрування шляхом перевірки розширення завантаженого
конфігураційного файлу.
За подробицями щодо шифрування конфігураційних файлів зверніться до відповідної особи у своїй
організації.

Розширення конфігура-
ційного файлу

Параметри конфігураційного файлу, які використовуються для
розшифровування

".e1c" CFG_FILE_KEY1
".e2c" CFG_FILE_KEY2
".e3c" CFG_FILE_KEY3
Відмінне від ".e1c", ".e2c" і
".e3c"

Обробляються як незашифровані конфігураційні файли.
Для незашифрованих конфігураційних файлів слід використовувати
розширення ".cfg".

Порівняння 2 способів
В наведеній нижче таблиці порівнюються характеристики 2 способів передачі.
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Передача зашифрованих конфі-
гураційних файлів

Передача конфігураційних фай-
лів за протоколом HTTPS

Навантаження на сервер
реєстрації

Низьке Високе
(Сервер зашифровує дані під час
кожної передачі.)

Операційне навантажен-
ня

Потрібно шифрувати дані заздале-
гідь.

Не потрібно шифрувати дані зазда-
легідь.

Керування конфігурацій-
ними файлами

Для керування файли потрібно роз-
шифровувати та повторно заши-
фровувати.

Керувати файлами легко, оскільки
на сервері вони зберігаються неза-
шифрованими.

Захищеність даних на
робочому сервері

Висока Низька
(Конфігураційні файли може прочи-
тати будь-хто з доступом до серве-
ра.)

Крім того, існує інший спосіб: конфігураційні файли не шифруються під час зберігання на сервері, але
потім, за допомогою заздалегідь зареєстрованого у пристрої ключа шифрування, вони шифруються під
час передачі. Цей спосіб особливо зручний в тому разі, коли кілька пристроїв налаштовані на
завантаження спільного конфігураційного файлу з використанням різних ключів шифрування. Однак, як
і при завантаженні незашифрованого конфігураційного файлу за протоколом HTTPS, сервер
перебуватиме під високим навантаженням під час передачі конфігураційних файлів.

2.3  Пріоритет способів налаштування
Однакові параметри можна налаштувати різними способами: через реєстрацію, програмуванням через
веб-інтерфейс користувача тощо. В цьому розділі пояснюється, яке значення застосовується в разі
вказування одного параметра кількома способами.
В наведеній нижче таблиці представлено пріоритет, з яким застосовуються параметри за кожним зі
способів (нижчі числа означають вищий пріоритет).

Порядок нала-
штування Пріоритет Спосіб налаштування

1 4 Заводські установки пристрою

2 3 Попередня реєстрація за допомогою конфігураційного файлу

3

2–3 Реєстрація за допомогою головного конфігураційного файлу

2–2 Реєстрація за допомогою конфігураційного файлу виробу

2–1 Реєстрація за допомогою стандартного конфігураційного файлу

4 1 Параметри, налаштовані через телефонний або веб-інтерфейс
користувача

Відповідно до таблиці, пізніше налаштовані параметри заміщують попередні налаштування (тобто
параметри, що наведені нижче за таблицею, мають вищий пріоритет).
Якщо для одного й того ж параметра вказуються різні значення в головному конфігураційному файлі та
у програмуванні через веб-інтерфейс користувача, застосується значення, вказане через
веб-інтерфейс користувача. Це пояснюється вищим пріоритетом у значень, вказаних через
веб-інтерфейс користувача.
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Щодо параметрів, налаштованих через телефонний і веб-інтерфейс користувача: пріоритет матиме
значення, вказане останнім.

Зауваження
• Обов’язково виконайте скидання до заводських установок за умовчанням, перш ніж підключати

пристрій до іншої телефонної системи. Докладніше див. у розділі 1.2.1.1  Скидання до
заводських установок (Заводські установки).

2.4  Характеристики конфігураційного файлу
Нижче наведено характеристики конфігураційних файлів.

Формат файлу
Конфігураційний файл є звичайним текстовим файлом.

Розмір файлу
Максимальний розмір конфігураційного файлу становить 120 КБ. Незалежно від кількості
конфігураційних файлів загальний їхній розмір не має перевищувати 120 КБ.

Рядки конфігураційного файлу
Конфігураційний файл містить послідовність рядків, на які накладаються такі умови:
• Кожний рядок має закінчуватися послідовністю "<CR><LF>".
• Максимальна довжина рядка становить 537 байтів, включно з послідовністю "<CR><LF>".
• Ігноруються такі рядки:

– Рядки, що перевищують обмеження в 537 байтів
– Порожні рядки
– Рядки коментарів, що починаються символом "#"

• Конфігураційний файл має починатися з рядка коментарів, що містить таку визначену послідовність
символів (44 байти):
# Panasonic SIP Phone Standard Format File #
Шістнадцяткове представлення цієї послідовності:
23 20 50 61 6E 61 73 6F 6E 69 63 20 53 49 50 20 
50 68 6F 6E 65 20 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 46 
6F 72 6D 61 74 20 46 69 6C 65 20 23

• Щоб уникнути випадкового змінення визначеної послідовності символів, рекомендується починати
конфігураційний файл із рядка коментарів такого змісту:
# Panasonic SIP Phone Standard Format File # DO NOT CHANGE THIS LINE!

• Конфігураційні файли мають завершуватися порожнім рядком.
• Кожний рядок параметрів записується у вигляді XXX="yyy" (XXX: ім’я параметра, yyy: значення

параметра). Значення необхідно брати в подвійні лапки.
• Запис рядка параметрів у кілька рядків не дозволяється. Це спричинить помилку в конфігураційному

файлі та неправильну реєстрацію.

Параметри налаштування
• Пристрій підтримує кілька телефонних ліній. Значення деяких параметрів необхідно вказувати

незалежно для кожної лінії. Ім’я параметра із суфіксом "_1" стосується параметра лінії 1; "_2" – лінії
2 і т.д.
Приклади налаштування лінії (номера телефону) для доступу до сервера голосової пошти:
"VM_NUMBER_1": для лінії 1,
"VM_NUMBER_2": для лінії 2, …,
"VM_NUMBER_6": для лінії 6
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Примітка
• Номери доступних ліній відрізняються залежно від використовуваної моделі телефону, а

саме:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

• Максимальна довжина імені параметра становить 32 символи.
• Максимальна довжина значення параметра становить 500 символів без врахування подвійних

лапок.
• Символи пробілу не допускаються в рядках, окрім випадку, коли значення параметра містить

символ(и) пробілу.
Приклад:
DISPLAY_NAME_1="John Smith" (дійсне значення)
DISPLAY_NAME_1 = "John Smith" (недійсне значення)

• Значення деяких параметрів можна вказувати як "порожнє", щоб встановити для параметра порожнє
значення.
Приклад:
NTP_ADDR=""

• Порядок розташування параметрів не має значення.
• Якщо один і той самий параметр вказується в конфігураційному файлі більше одного разу,

застосовується значення, вказане першим.
• Всі налаштовувані параметри можуть бути вказані в конфігураційному файлі. Можна ігнорувати

параметри, значення яких вже вказані. Змінюйте тільки потрібні параметри.

2.5  Приклади конфігураційних файлів
Наведені нижче приклади конфігураційних файлів доступні на веб-сайті Panasonic (® див. розділ
Введення).
• Спрощений приклад конфігураційного файлу
• Повний приклад конфігураційного файлу

2.5.1  Приклади параметрів кодеків
Налаштування пріоритету кодеків за порядком (1)G.729A, (2)G.726-32,
(3)PCMU, (4)G.722

## Codec Settings
# Enable G722
CODEC_ENABLE0_1="Y"
CODEC_PRIORITY0_1="4"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="2"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Enable PCMU
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CODEC_ENABLE4_1="Y"
CODEC_PRIORITY4_1="3"

Налаштування вузькосмугових кодеків (PCMA, G.726-32 і G.729A)
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Enable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="Y"
CODEC_PRIORITY1_1="1"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="1"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"

Налаштування тільки кодека G.729A
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Disable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="N"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"
# Do not set PCMU
CODEC_G711_REQ="0"

2.5.2  Приклади помилок в описах
Нижче наведено приклад тексту конфігураційного файлу, який містить неправильне форматування:

У першому рядку введено неправильний опис. Конфігураційний файл має починатися з визначеної
послідовності символів "# Panasonic SIP Phone Standard Format File #".
Рядки коментарів починаються всередині рядків.
Символи пробілу вставлені всередині рядків параметрів.
Вказане значення виходить за межі допустимого діапазону для відповідного параметра.
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Приклад із помилками

# This is a simplified sample configuration file.

############################################################

# Configuration Setting #

############################################################

A

CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://config.example.com/0123456789AB.cfg"

                                         # URL of this configuration file

############################################################

# SIP Settings #

# Suffix "_1" indicates this parameter is for "line 1". #

############################################################

SIP_RGSTR_ADDR_1="registrar.example.com" # IP Address or FQDN of SIP registrar server

SIP_PRXY_ADDR_1="proxy.example.com"      # IP Address or FQDN of proxy server
B

# Enables DNS SRV lookup

SIP_DNSSRV_ENA_1="Y" 

# ID, password for SIP authentication

SIP_AUTHID_1 = "SIP_User"

SIP_PASS_1 = "SIP_Password"

# Some Timer Settings #

# Expiration time of SIP registration; "1 hour"

REG_EXPIRE_TIME_1="3600"

# Disables SIP Session Timer (RFC 4028)

SIP_SESSION_TIME_1="0"

C

# DTMF will be sent through SDP, according to RFC 2833

OUTBANDDTMF_1="Y"

############################################################

# Call Control Settings #

############################################################

# Enables subscription to the Voice Mail server

VM_SUBSCRIBE_ENABLE="y"

# Shared Call Settings

SHARED_CALL_ENABLE_1="Y"

# Disables Do Not Disturb, Call Forward synchronization.

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1="N"

D
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2.6  Налаштування параметрів конфігураційного
файлу за специфікацією TR-069

TR-069 (Технічна специфікація 069) – це протокол керування кінцевим обладнанням через глобальну
мережу CWMP (CPE [Customer Premises Equipment – обладнання у приміщенні клієнта] WAN
Management Protocol). TR-069 дозволяє автоматично налаштовувати параметри кінцевого обладнання
через підключення до серверів ACS (Auto Configuration Servers – сервери автоматичного
налаштування).
Детальніше про налаштування параметрів, необхідних для використання TR-069, див. у розділах
4.7.4  Management Server і 5.3.6  Параметри сервера керування.

Зауваження
• Параметри, налаштовані з використанням TR-069, також можна налаштувати за допомогою

стандартного конфігураційного файлу. Тому слідкуйте, щоб параметри не перекрили один
одного в разі одночасного використання обох способів налаштування.

Параметри, налаштовані з використанням TR-069

Вимога
Назва параметру

Див.
Параметр TR-069 Параметр конфігураційного

файлу

TR-106 Device.Time.NTPServer1 NTP_ADDR Cтоp. 
215

TR-106 Device.Time.LocalTimeZone LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Cтоp. 
185

TR-106 Device.ManagementServer.URL ACS_URL Cтоp. 
198

TR-106 Device.ManagementServer.Username ACS_USER_ID Cтоp. 
198

TR-106 Device.ManagementServer.Password ACS_PASS Cтоp. 
199

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicInfo
rmEnable

PERIODIC_INFORM_ENABLE Cтоp. 
199

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicInfo
rmInterval

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Cтоp. 
199

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicInfo
rmTime

PERIODIC_INFORM_TIME Cтоp. 
199

TR-106 Device.ManagementServer.Connection
RequestUsername

CON_REQ_USER_ID Cтоp. 
200

TR-106 Device.ManagementServer.Connection
RequestPassword

CON_REQ_PASS Cтоp. 
200

TR-106 Device.ManagementServer.STUNEnabl
e

ANNEX_G_STUN_ENABLE Cтоp. 
201

TR-106 Device.ManagementServer.STUNServe
rAddress

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR Cтоp. 
201
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Вимога
Назва параметру

Див.
Параметр TR-069 Параметр конфігураційного

файлу

TR-106 Device.ManagementServer.STUNServe
rPort

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT Cтоp. 
201

TR-106 Device.ManagementServer.STUNUsern
ame

ANNEX_G_STUN_USER_ID Cтоp. 
202

TR-106 Device.ManagementServer.STUNPass
word

ANNEX_G_STUN_PASS Cтоp. 
202

TR-106 Device.ManagementServer.STUNMaxi
mumKeepAlivePeriod

ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_AL
IVE

Cтоp. 
202

TR-106 Device.ManagementServer.STUNMinim
umKeepAlivePeriod

ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_AL
IVE

Cтоp. 
203

TR-106 Device.ManagementServer.UDPConne
ctionRequestAddressNotificationLimit

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_
LIMIT

Cтоp. 
203

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.Line.1.Codec.List.
1.PacketizationPeriod

RTP_PTIME Cтоp. 
254

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Enable

CODEC_ENABLEx_n Cтоp. 
249

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Priority

CODEC_PRIORITYx_n Cтоp. 
250

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.TxRepeatInterval

RTCP_INTVL_n Cтоp. 
251

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMin

RTP_PORT_MIN Cтоp. 
253

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMax

RTP_PORT_MAX Cтоp. 
253

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.DSCPMark

DSCP_RTP_n Cтоp. 
251

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.Enable

RTCP_ENABLE_n Cтоp. 
254

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Enable

PROFILE_ENABLEn Cтоp. 
265

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DTMFMethod

OUTBANDDTMF_n Cтоp. 
255

DTMF_RELAY_n Cтоp. 
256

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DigitMap

DIAL_PLAN_n Cтоp. 
259

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.TelephoneEventPayloadType

TELEVENT_PAYLOAD Cтоp. 
257
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Вимога
Назва параметру

Див.
Параметр TR-069 Параметр конфігураційного

файлу

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthUserName

SIP_AUTHID_n Cтоp. 
266

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthPassword

SIP_PASS_n Cтоp. 
266

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.URI

SIP_URI_n Cтоp. 
264

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServer

SIP_PRXY_ADDR_n Cтоp. 
267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerPort

SIP_PRXY_PORT_n Cтоp. 
267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServer

SIP_RGSTR_ADDR_n Cтоp. 
267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServerPort

SIP_RGSTR_PORT_n Cтоp. 
267

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentDomain

SIP_SVCDOMAIN_n Cтоp. 
268

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentPort

SIP_SRC_PORT_n Cтоp. 
266

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterExpires

REG_EXPIRE_TIME_n Cтоp. 
268

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.DSCPMark

DSCP_SIP_n Cтоp. 
269

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT1

SIP_TIMER_T1_n Cтоp. 
271

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT2

SIP_TIMER_T2_n Cтоp. 
271

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT4

SIP_TIMER_T4_n Cтоp. 
271

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerB

SIP_TIMER_B_n Cтоp. 
283

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerD

SIP_TIMER_D_n Cтоp. 
284

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerF

SIP_TIMER_F_n Cтоp. 
284

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerH

SIP_TIMER_H_n Cтоp. 
284

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerJ

SIP_TIMER_J_n Cтоp. 
285

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.InviteExpires

SIP_INVITE_EXPIRE_n Cтоp. 
274
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Вимога
Назва параметру

Див.
Параметр TR-069 Параметр конфігураційного

файлу

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.Notifier

SIP_PRSNC_ADDR_n Cтоp. 
275

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.NotifierPort

SIP_PRSNC_PORT_n Cтоp. 
275

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.ExpireTime

SUB_RTX_INTVL_n Cтоp. 
278

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterRetryInterval

REG_RTX_INTVL_n Cтоp. 
279

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxy

SIP_OUTPROXY_ADDR_n Cтоp. 
280

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxyPort

SIP_OUTPROXY_PORT_n Cтоp. 
281

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerTransport

SIP_TRANSPORT_n Cтоp. 
281

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.DirectoryNumber

PHONE_NUMBER_n Cтоp. 
264

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.
1.CallingFeatures.CallerIDName

DISPLAY_NAME_n Cтоp. 
258

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.
1.CallingFeatures.CallWaitingEnable

CW_ENABLE_n Cтоp. 
261

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Enable

LINE_ENABLE_n Cтоp. 
265

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.FacilityAction

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACT
x

Cтоp. 
242

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.
{x}.FacilityActionArgument

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARG
x

Cтоp. 
242

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.
{x}.QuickDialNumber

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx Cтоp. 
243

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.ButtonMessage

FLEX_BUTTON_LABELx Cтоp. 
243
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Розділ  3

Програмування через телефонний інтер-
фейс користувача

В цьому розділі пояснюється налаштування
пристрою шляхом введення прямих команд через
телефонний інтерфейс користувача.
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3.1  Програмування через телефонний інтерфейс
користувача

В цьому розділі надається інформація про не згадані в Інструкції з експлуатації функції, які можна
налаштувати безпосередньо із пристрою.
Для введення прямих команд використовуйте клавіші набору номера та програмні кнопки пристрою.
Детальніше про інші доступні функції, параметри та клавішні операції телефонного інтерфейсу
користувача див. у Інструкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ Введення).

3.1.1  Список функцій та прямих команд із телефонного інтер-
фейсу користувача

В наведеній нижче таблиці представлено додаткові функції, які можна програмувати прямими
командами. Ці команди приховані від кінцевих користувачів.

Пряма коман-
да Функція Див.

[#][1][3][6] Скидання параметрів пристрою*1 Cтоp. 33

[#][2][8][9] Видалення всіх елементів телефонної книги*1 Cтоp. 60

[#][5][3][4] Вбудований web Cтоp. 24

[#][7][3][1] Terminal No. Cтоp. 60

[#][7][3][9] Скидання веб-ідентифікатора/пароля*1 Cтоp. 61

[#][2][7][6] Якість звуку*2 Cтоp. 61

*1 Не відображається на РКД пристрою.
*2 Тільки моделі KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136

3.1.2  Видалення телефонної книги
Всі елементи телефонної книги можна видалити, виконавши із пристрою наведені нижче дії.

Видалення всіх елементів телефонної книги
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][2][8][9].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так" для видалення всіх елементів телефонної книги, а потім

натисніть [ENTER].

3.1.3  Параметри номерів кінцевого обладнання
Номер одиниці кінцевого обладнання пристрою можна вибрати зі значень "Terminal 1"–"Terminal
9" і "Авто". Значенням за умовчанням є "Авто". В разі використання "Авто" пристрою не призначається
фіксований номер одиниці кінцевого обладнання.
Якщо кілька пристроїв намагаються одночасно з’єднатися з одним і тим самим маршрутизатором,
можуть ставатися помилки. Призначення номера одиниці кінцевого обладнання від 1 до 9 кожному
пристрою може запобігти виникненню таких помилок.
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Призначення номера одиниці кінцевого обладнання пристрою
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][7][3][1].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати потрібний номер одиниці кінцевого обладнання ("Авто",

"Terminal 1"–"Terminal 9"), а потім натисніть [ENTER].

3.1.4  Скидання веб-ідентифікатора/пароля
Команда скидання веб-ідентифікатора/пароля скидає всі ідентифікатори та паролі, необхідні
користувачам та адміністраторам для отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача (® див.
підрозділ Рівні доступу (ідентифікатори та паролі) у розділі 1.1.6.3  Перед отриманням доступу до
веб-інтерфейсу користувача), до заводських установок. Виконувати цю операцію можна із пристрою.

Виконання скидання веб-ідентифікатора/пароля
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][7][3][9].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так" для скидання веб-ідентифікатора/пароля, а потім

натисніть [ENTER].
Всі веб-ідентифікатори та паролі скидаються, після чого пристрій перезапускається.

Зауваження
• З міркувань безпеки рекомендується одразу повторити встановлення паролів (® див. розділ

4.4.2  Administrator Password або 4.4.3  Change User Password).

3.1.5  Якість звуку (тільки моделі KX-UT113/KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)

Для пристрою можна вибрати параметр "0" або "1". Параметром за умовчанням є "0".
"1" це спеціальний технічний параметр. Якщо вибрати "1", звук трубки стане стабільнішим, але виникне
ризик появи ефекту луни.

Призначення параметра пристрою
1. Натисніть Налашт.  або Устан. .
2. Натисніть [#][2][7][6].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб обрати параметр ("0" або "1"), а потім натисніть [ENTER].
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Розділ  4

Програмування через веб-інтерфейс кори-
стувача

В цьому розділі надається інформація про
параметри, доступні у веб-інтерфейсі
користувача.
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4.1  Список параметрів веб-інтерфейсу користу-
вача

В наведених нижче таблицях представлено всі параметри, які можна налаштувати через веб-інтерфейс
користувача, а також їхні рівні доступу. Детальніше про кожний параметр див. на вказаних сторінках.
Детальніше про налаштування для програмування через веб-інтерфейс користувача див. у розділі
1.1.6  Програмування через веб-інтерфейс користувача.

Status

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Version
Information

Version Information Model ü ü Cтоp. 76

Operating Bank ü ü Cтоp. 76

IPL Version ü ü Cтоp. 76

Firmware Version ü ü Cтоp. 76

Network Status Network Status MAC Address ü ü Cтоp. 77

Ethernet Link Status (LAN
Port)

ü ü Cтоp. 77

Ethernet Link Status (PC
Port) (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

ü ü Cтоp. 78

Connection Mode ü ü Cтоp. 78

IP Address ü ü Cтоp. 78

Subnet Mask ü ü Cтоp. 78

Default Gateway ü ü Cтоp. 78

DNS1 ü ü Cтоp. 79

DNS2 ü ü Cтоp. 79

IEEE802.1X Status (тільки
модель KX-UT248)

ü ü Cтоp. 79

VoIP Status VoIP Status Line No. ü ü Cтоp. 80

Phone Number ü ü Cтоp. 80

VoIP Status ü ü Cтоp. 80

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.
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Network

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Basic Network
Settings

Connection Mode Connection Mode*2 ü*3 ü Cтоp. 82

DHCP Settings Host Name*4 ü Cтоp. 82

Domain Name Server*2 ü*3 ü Cтоp. 83

Static Settings Static IP Address*2 ü*3 ü Cтоp. 83

Subnet Mask*2 ü*3 ü Cтоp. 84

Default Gateway*2 ü*3 ü Cтоp. 84

DNS1*2 ü*3 ü Cтоp. 84

DNS2*2 ü*3 ü Cтоp. 85
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Ethernet Port
Settings

Link Speed/Duplex
Mode

LAN Port*5 ü Cтоp. 86

PC Port (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)*5

ü Cтоp. 86

LLDP Settings Enable LLDP*2 ü Cтоp. 87

LLDP-MED Interval timer*2 ü Cтоp. 87

IP Phone – – –

 VLAN ID*2 ü Cтоp. 88

 Priority*2 ü Cтоp. 88

PC – – –

 VLAN ID (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)*2

ü Cтоp. 88

 Priority (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)*2

ü Cтоp. 88

VLAN Settings Enable VLAN*2 ü Cтоp. 89

IP Phone – – –

 VLAN ID*2 ü Cтоp. 89

 Priority*2 ü Cтоp. 89

PC – – –

 VLAN ID (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)*2

ü Cтоp. 90

 Priority (тільки моделі
KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)*2

ü Cтоp. 90

IEEE802.1X
Settings (тільки
модель
KX-UT248)

IEEE802.1X Settings Enable IEEE802.1X*4 ü Cтоp. 91

IEEE802.1X
Authentication

Authentication Protocol*4 ü Cтоp. 91

Authentication ID*4 ü Cтоp. 91

Authentication Password*4 ü Cтоp. 92

66 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

4.1 Список параметрів веб-інтерфейсу користувача



Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

HTTP Client
Settings

HTTP Client Settings HTTP Version*4 ü Cтоp. 92

HTTP User Agent*4 ü Cтоp. 93

HTTP Authentication Authentication ID ü ü Cтоp. 93

Authentication Password ü ü Cтоp. 94

Proxy Server Settings Enable Proxy ü Cтоp. 94

Proxy Server Address ü Cтоp. 94

Proxy Server Port ü Cтоp. 94

Global Address
Detection

Global Address
Detection

Detection Method ü Cтоp. 95

Detection Interval ü Cтоp. 95

STUN Server STUN Server Address*4 ü Cтоp. 95

STUN Server Port*4 ü Cтоp. 96

Static NAPT
Settings

Global IP Address Global IP Address ü Cтоp. 97

Enable Global IP
Address Usage per Line

Line 1–Line x ü Cтоp. 97

External RTP Port Channel 1–25 ü Cтоp. 97

Application
Settings

Application Settings Application Port*4 ü Cтоp. 98

Enable Application*4 ü Cтоp. 98

Application
Authentication

Authentication ID*4 ü Cтоp. 99

Authentication Password*4 ü Cтоp. 99

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.

*2 Цей параметр також можна налаштувати іншими способами програмування (через телефонний інтерфейс користувача або
за допомогою конфігураційного файлу).

*3 Якщо дилером телефонної системи заборонене налаштування цих параметрів, змінити їх не можна, навіть якщо на пристрої
відображається меню параметрів. За подробицями зверніться до дилера телефонної системи.

*4 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу.
*5 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через телефонний інтерфейс користувача.

System

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Web Language Web Language Language ü ü Cтоp. 100
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Administrator
Password

Change Administrator
Password

Current Password ü Cтоp. 101

New Password*2 ü Cтоp. 101

Confirm New Password*2 ü Cтоp. 101

Change User
Password

Change User Password Current Password ü ü Cтоp. 102

New Password*2 ü ü Cтоp. 102

Confirm New Password*2 ü ü Cтоp. 102

Web Server
Settings

Web Server Settings Web Server Port ü Cтоp. 103

Port Close Timer ü Cтоp. 104

Time Adjust
Settings

Synchronization Enable Synchronization by
NTP

ü*3 ü Cтоp. 104

Synchronization Interval*2 ü*3 ü Cтоp. 105

Time Server NTP Server Address*2 ü*3 ü Cтоp. 105

Time Zone Time Zone*2 ü*3 ü Cтоp. 105

Daylight Saving Time
(Summer Time)

Enable DST (Enable Summer
Time)*2

ü*3 ü Cтоp. 106

DST Offset (Summer Time
Offset)*2

ü*3 ü Cтоp. 106

Start Day and Time of
DST (Start Day and
Time of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Cтоp. 106

Day of Week*2 ü*3 ü Cтоp. 107

Time*2 ü*3 ü Cтоp. 107

End Day and Time of
DST (End Day and Time
of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Cтоp. 107

Day of Week*2 ü*3 ü Cтоp. 108

Time*2 ü*3 ü Cтоp. 109

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.

*2 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу.
*3 Якщо дилером телефонної системи заборонене налаштування цих параметрів, змінити їх не можна, навіть якщо на пристрої

відображається меню параметрів. За подробицями зверніться до дилера телефонної системи.
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VoIP

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

SIP Settings SIP Setting SIP User Agent*2 ü Cтоp. 109

SIP Settings
[Line 1]–[Line x]

Phone Number Phone Number*2 ü Cтоp. 111

 SIP URI*2 ü Cтоp. 112

 SIP Server Registrar Server Address*2 ü Cтоp. 112

 Registrar Server Port*2 ü Cтоp. 112

 Proxy Server Address*2 ü Cтоp. 112

 Proxy Server Port*2 ü Cтоp. 113

 Presence Server Address*2 ü Cтоp. 113

 Presence Server Port*2 ü Cтоp. 113

 Outbound Proxy Server Outbound Proxy Server
Address*2

ü Cтоp. 113

 Outbound Proxy Server Port*2 ü Cтоp. 114

 SIP Service Domain Service Domain*2 ü Cтоp. 114

 SIP Source Port Source Port*2 ü Cтоp. 114

 SIP Authentication Authentication ID*2 ü Cтоp. 115

 Authentication Password*2 ü Cтоp. 115

 DNS Enable DNS SRV lookup*2 ü Cтоp. 116

 SRV lookup Prefix for UDP*2 ü Cтоp. 116

 SRV lookup Prefix for TCP*2 ü Cтоp. 116

 Transport Protocol of
SIP

Transport Protocol*2 ü Cтоp. 117

 Timer Settings T1 Timer*2 ü Cтоp. 117

 T2 Timer*2 ü Cтоp. 117

 Timer B*2 ü Cтоp. 118

 Timer D*2 ü Cтоp. 118

 Timer F*2 ü Cтоp. 118

 Timer H*2 ü Cтоp. 118

 Timer J*2 ü Cтоp. 119

 Quality of Service (QoS) SIP Packet QoS (DSCP)*2 ü Cтоp. 119
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

 SIP extensions Supports 100rel (RFC 3262)*2 ü Cтоp. 119

 Supports Session Timer (RFC
4028)*2

ü Cтоp. 120

 NAT Identity Keep Alive Interval*2 ü Cтоp. 120

 Supports Rport (RFC 3581)*2 ü Cтоp. 120

 Security Enable SSAF (SIP Source
Address Filter)*2

ü Cтоp. 120

VoIP Settings RTP Settings RTP Packet Time*2 ü Cтоp. 121

Minimum RTP Port Number*2 ü Cтоp. 122

Maximum RTP Port Number*2 ü Cтоp. 122

Telephone-event Payload
Type*2

ü Cтоp. 123

VoIP Settings
[Line 1]–[Line x]

Quality of Service (QoS) RTP Packet QoS (DSCP)*2 ü Cтоp. 124

 RTCP Packet QoS (DSCP)*2 ü Cтоp. 124

 Statistical Information RTCP Enable*2 ü Cтоp. 125

 RTCP Interval*2 ü Cтоp. 125

 Jitter Buffer Maximum Delay*2 ü Cтоp. 125

 Minimum Delay*2 ü Cтоp. 126

 Initial Delay*2 ü Cтоp. 126

 DTMF DTMF Type*2 ü Cтоp. 126

 DTMF Relay*2 ü Cтоp. 127

 Call Hold Supports RFC 2543
(c=0.0.0.0)*2

ü Cтоp. 127
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

 CODEC Preferences G722 – – –

  Enable*2 ü Cтоp. 128

  Пріоритет*2 ü Cтоp. 128

 PCMA – – –

  Enable*2 ü Cтоp. 128

  Пріоритет*2 ü Cтоp. 128

 G726-32 – – –

  Enable*2 ü Cтоp. 129

  Пріоритет*2 ü Cтоp. 129

 G729A – – –

  Enable*2 ü Cтоp. 129

  Пріоритет*2 ü Cтоp. 129

 PCMU – – –

  Enable*2 ü Cтоp. 130

  Пріоритет*2 ü Cтоp. 130

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.

*2 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу.
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Telephone

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Call Control Call Control Send SUBSCRIBE to Voice
Mail Server*2

ü Cтоp. 131

Conference Server URI*2 ü Cтоp. 132

Inter-digit Timeout*2 ü Cтоp. 132

Timer for Dial Plan*2 ü Cтоp. 132

International Call Prefix*2 ü Cтоp. 132

Country Calling Code*2 ü Cтоp. 133

National Access Code*2 ü Cтоp. 133

Default Line for Outgoing*2 ü ü Cтоp. 133

Flash/Recall Button*2 ü Cтоp. 134

Flash Hook Event*2 ü Cтоp. 134

Direct Call Pickup*2 ü Cтоp. 134

Call Rejection Phone
Numbers

1–30 ü ü Cтоp. 134
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Call Control [Line
1]–[Line x]

Call Control Display Name*2 ü ü Cтоp. 135

Voice Mail Access Number*2 ü Cтоp. 136

Enable Shared Call*2 ü Cтоp. 136

Synchronize Do Not Disturb
and Call Forward*2

ü Cтоp. 137

Resource List URI*2 ü Cтоp. 137

Dial Plan Dial Plan (max 1000
columns)*2

ü Cтоp. 138

Call Even If Dial Plan Does Not
Match*2

ü Cтоp. 138

Call Features Block Caller ID ü ü Cтоp. 139

Block Anonymous Call ü ü Cтоp. 139

Do Not Disturb ü ü Cтоp. 139

Call Forward Unconditional – – –

 Enable Call Forward ü ü Cтоp. 140

 Phone Number ü ü Cтоp. 140

Busy – – –

 Enable Call Forward ü ü Cтоp. 141

 Phone Number ü ü Cтоp. 142

No Answer – – –

 Enable Call Forward ü ü Cтоp. 142

 Phone Number ü ü Cтоp. 143

 Ring Count ü ü Cтоp. 143

Flexible Button
Settings (тільки
моделі
KX-UT133/
KX-UT136/
KX-UT248)

Flexible Button Settings Type (№ 1–24)*2 ü ü Cтоp. 144

Parameter (№ 1–24)*2 ü ü Cтоp. 144

Label Name (№ 1–24)*2 ü ü Cтоp. 145
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Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Tone Settings Dial Tone Tone Frequencies*2 ü Cтоp. 145

Tone Timings*2 ü Cтоp. 146

Busy Tone Tone Frequencies*2 ü Cтоp. 146

Tone Timings*2 ü Cтоp. 147

Ringing Tone Tone Frequencies*2 ü Cтоp. 147

Tone Timings*2 ü Cтоp. 147

Stutter Tone Tone Frequencies*2 ü Cтоp. 148

Tone Timings*2 ü Cтоp. 148

Reorder Tone Tone Frequencies*2 ü Cтоp. 149

Tone Timings*2 ü Cтоp. 149

Telephone
Settings

Telephone Settings Key Click Tone*2 ü ü Cтоp. 150

Extension PIN*2 ü ü Cтоp. 150

Number Matching Lower
Digit*2

ü Cтоp. 150

Number Matching Upper
Digit*2

ü Cтоp. 150

Import
Phonebook

Import Phonebook File Name ü ü Cтоp. 151

Export
Phonebook

Export Phonebook – ü ü Cтоp. 151

Application
Settings

Application Bootup URL URL*2 ü Cтоp. 153

Application initial URL URL*2 ü Cтоp. 153

Incoming call URL URL*2 ü Cтоp. 154

Talking URL URL*2 ü Cтоp. 154

Making call URL URL*2 ü Cтоp. 154

Call log URL URL*2 ü Cтоp. 154

Idling URL URL*2 ü Cтоp. 155

Network Phone Book
URL

URL*2 ü Cтоp. 155

Network Phone Book
URL Authentication

Authentication ID*2 ü Cтоp. 155

Authentication Password*2 ü Cтоp. 156

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.

*2 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу.
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Maintenance

Елемент меню Назва розділу Налаштування

Рівень
доступу*1

Див.
К A

Firmware
Maintenance

Firmware Maintenance Enable Firmware Update*2 ü Cтоp. 156

Update Type*2 ü Cтоp. 157

Firmware File URL*2 ü Cтоp. 157

Local Firmware
Update

Local Firmware Update Encryption ü Cтоp. 158

File Name ü Cтоp. 158

Provisioning
Maintenance

Provisioning
Maintenance

Enable Provisioning*2 ü Cтоp. 159

Standard File URL*2 ü Cтоp. 159

Product File URL*2 ü Cтоp. 160

Master File URL*2 ü Cтоp. 160

Cyclic Auto Resync*2 ü Cтоp. 160

Resync Interval*2 ü Cтоp. 161

Header Value for Resync
Event*2

ü Cтоp. 161

Management
Server

Management Server Management Server URL*2  ü Cтоp. 162

Management Server
Authentication

Authentication ID*2  ü Cтоp. 162

Authentication Password*2  ü Cтоp. 162

Reset to Defaults Reset Web Data – ü Cтоp. 162

Restart Restart – ü Cтоp. 163

*1 Назви рівнів доступу скорочені таким чином:
К: "Користувач"; A: "Адміністратор"
Прапорець вказує, що параметр доступний на цьому рівні доступу.

*2 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу.

4.2  Status
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [Status].
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4.2.1  Version Information
Цей екран дозволяє переглядати інформацію про поточну версію, наприклад номер моделі та версію
програмного забезпечення пристрою.

4.2.1.1  Version Information
Model

Опис Відображення номера моделі пристрою (тільки для довідки).

Діапазон значень Номер моделі

Значення за умовчанням Поточний номер моделі

Operating Bank

Опис Відображення області зберігання програмного забезпечення, яка
наразі використовується (тільки для довідки).

Діапазон значень • Bank1
• Bank2

Значення за умовчанням Немає.

IPL Version

Опис Відображення версії програми IPL (Initial Program Load – початко-
вий завантажувач), яка запускається після увімкнення пристрою
(тільки для довідки).

Діапазон значень Версія програми IPL ("nn.nn", де [n=0–9])

Значення за умовчанням Поточна версія програми IPL

Firmware Version

Опис Відображення версії програмного забезпечення, яке наразі вста-
новлене у пристрої (тільки для довідки).
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Діапазон значень Bank1 (Bank2): версія програмного забезпечення ("nn.nnn", де
[n=0–9])

Значення за умовчанням Поточна версія програмного забезпечення

4.2.2  Network Status
Цей екран дозволяє переглядати поточну інформацію про параметри мережі пристрою, наприклад
MAC-адресу, IP-адресу, стан порту Ethernet тощо.
Натискання кнопки [Refresh] дозволяє оновити інформацію, що відображається на екрані.

4.2.2.1  Network Status
MAC Address

Опис Відображення MAC-адреси пристрою (тільки для довідки).

Діапазон значень Немає.

Значення за умовчанням Значення MAC-адреси за умовчанням (наприклад,
0080F0ABCDEF)

Ethernet Link Status (LAN Port)

Опис Відображення поточного стану підключення порту Ethernet локаль-
ної мережі (тільки для довідки).

Діапазон значень • Connected
• Not connected

Значення за умовчанням Немає.
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Ethernet Link Status (PC Port) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Опис Відображення поточного стану підключення порту Ethernet ПК
(тільки для довідки).

Діапазон значень • Connected
• Not connected

Значення за умовчанням Немає.

Connection Mode

Опис Відображення способу призначення IP-адреси: автоматично
(DHCP) чи вручну (статично) (тільки для довідки).

Діапазон значень • DHCP
• Static

Значення за умовчанням Немає.

IP Address

Опис Відображення поточної призначеної IP-адреси пристрою (тільки
для довідки).

Діапазон значень IP-адреса

Значення за умовчанням Поточна IP-адреса

Subnet Mask

Опис Відображення вказаної маски підмережі пристрою (тільки для до-
відки).

Діапазон значень Маска підмережі

Значення за умовчанням Поточна маска підмережі

Default Gateway

Опис Відображення вказаної IP-адреси шлюзу за умовчанням для ме-
режі (тільки для довідки).

Примітка
• Якщо адреса шлюзу за умовчанням не вказана, це поле бу-

де порожнім.

Діапазон значень IP-адреса шлюзу за умовчанням

Значення за умовчанням Немає.
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DNS1

Опис Відображення вказаної IP-адреси первинного DNS-сервера (тільки
для довідки).

Примітка
• Якщо адреса первинного DNS-сервера не вказана, це поле

буде порожнім.

Діапазон значень IP-адреса первинного DNS-сервера

Значення за умовчанням Немає.

DNS2

Опис Відображення вказаної IP-адреси вторинного DNS-сервера (тільки
для довідки).

Примітка
• Якщо адреса вторинного DNS-сервера не вказана, це поле

буде порожнім.

Діапазон значень IP-адреса вторинного DNS-сервера

Значення за умовчанням Немає.

IEEE802.1X Status (тільки модель KX-UT248)

Опис Вказує на поточний стан параметрів IEEE 802.1X.

Діапазон значень • Authenticating
• Authenticated
• Authenticated In Condition
• Failed (Time Out)
• Failed
• Not Connected
• Disabled

Значення за умовчанням Немає.

4.2.3  VoIP Status
Цей екран дозволяє переглядати поточний стан з’єднання VoIP на кожній лінії пристрою.
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Натискання кнопки [Refresh] дозволяє оновити інформацію, що відображається на екрані.

4.2.3.1  VoIP Status
Line No.

Опис Відображення номера лінії, якій призначено номер телефону (тіль-
ки для довідки).

Примітка
• Доступні номери ліній відрізняються залежно від типу ви-

користовуваного пристрою.

Діапазон значень • Лінії 1–2 (моделі KX-UT113/KX-UT123)
• Лінії 1–4 (моделі KX-UT133/KX-UT136)
• Лінії 1–6 (модель KX-UT248)

Значення за умовчанням Немає.

Phone Number

Опис Відображення поточних призначених номерів телефонів (тільки
для довідки).

Примітка
• Відповідне поле залишається порожнім, якщо лінія ще не

була виділена або якщо пристрій ще не налаштовано.

Діапазон значень Макс. 32 цифри

Значення за умовчанням Немає.

VoIP Status

Опис Відображення поточного стану з’єднання VoIP на кожній лінії (тіль-
ки для довідки).
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Діапазон значень • Registered: пристрій зареєстрований на SIP-сервері; лінію мож-
на використовувати.

• Registering: пристрій реєструється на SIP-сервері; лінію не
можна використовувати.

• Порожнє поле: лінію ще не виділено, пристрій ще не налашто-
вано або сталася помилка автентифікації на SIP-сервері.

Примітка
• Одразу після увімкнення пристрою відображаються номери

телефонів на лініях, але стан ліній може не відображатись,
оскільки пристрій ще не зареєстрований на SIP-сервері.
Щоб відобразити стан, зачекайте 30–60 секунд, а потім на-
тисніть кнопку [Refresh], щоб отримати оновлену інформа-
цію про стан.

Значення за умовчанням Немає.

4.3  Network
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [Network].

4.3.1  Basic Network Settings
Цей екран дозволяє змінювати основні параметри мережі, наприклад встановлювати використання
DHCP-сервера та IP-адресу пристрою.

Примітка
• Змінення параметрів на цьому екрані застосовуються після натискання кнопки [Save] та

відображення повідомлення "Complete". IP-адреса пристрою може змінитись після змінення цих
параметрів і Вам не вдасться продовжити використання веб-інтерфейсу користувача. Щоб
продовжити налаштування пристрою через веб-інтерфейс користувача, увійдіть у нього знову
після визначення нової IP-адреси пристрою через телефонний інтерфейс користувача. Крім
того, якщо змінилась IP-адреса ПК, з якої Ви входите у веб-інтерфейс користувача, закрийте
один раз веб-порт пристрою, вибравши значення "Вимкнути" для параметра "Вбудований
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web" на пристрої (® див. підрозділ Відкриття/закриття веб-порту у розділі 1.1.6.3  Перед
отриманням доступу до веб-інтерфейсу користувача).

4.3.1.1  Connection Mode
Connection Mode

Опис Вибір способу призначення IP-адреси: автоматично (DHCP) чи
вручну (статично).

Діапазон значень • DHCP
• Static

Значення за умовчанням DHCP

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CONNECTION_TYPE (Cтоp. 204)

4.3.1.2  DHCP Settings
Host Name

Опис Вказування імені хоста DHCP-сервера для пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [DHCP].
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Діапазон значень Макс. 63 символи

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім.
• Якщо в параметр включено текст "{MODEL}", він буде замі-

нений назвою моделі пристрою.

Значення за умовчанням {MODEL}

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

HOST_NAME (Cтоp. 204)

Domain Name Server

Опис Вибір способу призначення адрес DNS-серверів: автоматично чи
вручну (до 2 адрес).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [DHCP].

Діапазон значень • Receive DNS server address automatically
• Use the following settings

– DNS1
– DNS2

Примітка
• Якщо вибрано значення [Use the following settings], вка-

жіть IP адресу(-си) первинного та за потреби вторинного
DNS-сервера(-ів) вручну. Допустимі значення:
Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо).

Значення за умовчанням Receive DNS server address automatically

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DHCP_DNS_ENABLE (Cтоp. 204)

4.3.1.3  Static Settings
Static IP Address

Опис Вказування IP-адреси пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [Static].

Діапазон значень Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо)
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Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

STATIC_IP_ADDRESS (Cтоp. 205)

Subnet Mask

Опис Вказування маски підмережі пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [Static].

Діапазон значень Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

STATIC_SUBNET (Cтоp. 205)

Default Gateway

Опис Вказування IP-адреси шлюзу за умовчанням для мережі, до якої
підключено пристрій.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [Static].

Діапазон значень Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

STATIC_GATEWAY (Cтоp. 206)

DNS1

Опис Вказування IP-адреси первинного DNS-сервера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [Static].
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Діапазон значень Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

USER_DNS1_ADDR (Cтоp. 206)

DNS2

Опис Вказування IP-адреси вторинного DNS-сервера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Connection Mode] встановлено значення [Static].

Діапазон значень Макс. 15 символів ("n.n.n.n", де [n=0–255], окрім "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" тощо)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

USER_DNS2_ADDR (Cтоp. 207)

4.3.2  Ethernet Port Settings
Цей екран дозволяє змінювати режим підключення портів Ethernet та параметри віртуальної мережі
VLAN.

Примітка
• Після змінення параметрів на цьому екрані, натискання кнопки [Save] та відображення

повідомлення "Complete" пристрій автоматично перезапуститься із застосуванням нових
параметрів. Якщо під час відображення повідомлення "Complete" пристрій використовується для
викликів, він перезапуститься після повернення до режиму очікування.

• Неправильні значення параметрів можуть спричинити помилку підключення до мережі. В цьому
разі увійти у веб-інтерфейс користувача не вдасться. Щоб знову отримати до нього доступ,
необхідно виправити параметри швидкості зв’язку/дуплексного режиму або виконати команду
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скидання IP-адреси через телефонний інтерфейс користувача. Детальніше див. в Інструкції з
експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ Введення).

4.3.2.1  Link Speed/Duplex Mode
LAN Port

Опис Вибір режиму підключення (швидкості зв’язку та дуплексного ре-
жиму) порту LAN.

Діапазон значень • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Примітка
• Модель KX-UT248 підтримує протокол Gigabit Ethernet. Під

час підключення до мережі, яка підтримує протокол Gigabit
Ethernet, виберіть [Auto Negotiation].

Значення за умовчанням Auto Negotiation

PC Port (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Опис Вибір режиму підключення (швидкості зв’язку та дуплексного ре-
жиму) порту ПК.
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Діапазон значень • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Примітка
• Модель KX-UT248 підтримує протокол Gigabit Ethernet. Під

час підключення до мережі, яка підтримує протокол Gigabit
Ethernet, виберіть [Auto Negotiation].

Значення за умовчанням Auto Negotiation

4.3.2.2  LLDP Settings
Enable LLDP

Опис Увімкнення або вимкнення надсилання та отримання кадрів LLDP.

Примітка
• Значення "Yes" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP", "VLAN", "IEEE8021X".
• Якщо значення "Yes" установлено для двох або більше із

зазначених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Отже, якщо
значення "Yes" установлено для обох параметрів "VLAN" і
"LLDP", застосовуються налаштування, що відносяться до
параметра VLAN.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням Y

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

LLDP_ENABLE (Cтоp. 217)

LLDP-MED Interval timer

Опис Вказування інтервалу між надсиланням кожного кадру LLDP, у се-
кундах.

Діапазон значень 1–3600

Значення за умовчанням 30

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

LLDP_INTERVAL (Cтоp. 218)
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IP Phone (VLAN ID)

Опис Позначає ідентифікатор VLAN ID телефону за протоколом LLDP
(тільки для довідки).

Діапазон значень 1–4094

Значення за умовчанням Немає.

IP Phone (Priority)

Опис Позначає значення пріоритету телефону за протоколом LLDP
(тільки для довідки).

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням Немає.

PC (VLAN ID) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Опис Вказує ідентифікатор VLAN ID ПК за ввімкненої функції LLDP.

Діапазон значень 0–4094

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

LLDP_VLAN_ID_PC (Cтоp. 218)

PC (Priority) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Опис Вказує номер пріоритету ПК за ввімкненої функції LLDP.

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

LLDP_VLAN_PRI_PC (Cтоp. 218)
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4.3.2.3  VLAN Settings
Enable VLAN

Опис Вибір використання функції мережі VLAN для підвищення безпеки
з’єднання VoIP.

Примітка
• Значення "Yes" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP", "VLAN", "IEEE8021X".
• Якщо значення "Yes" установлено для двох або більше із

зазначених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Отже, якщо
значення "Yes" установлено для обох параметрів "VLAN" і
"LLDP", застосовуються налаштування, що відносяться до
параметра VLAN.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VLAN_ENABLE (Cтоp. 208)

IP Phone (VLAN ID)

Опис Вказування ідентифікатора VLAN ID пристрою.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable IEEE802.1X] встановлено значення [Yes]
(тільки модель KX-UT248).

Діапазон значень 1–4094

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VLAN_ID_IP_PHONE (Cтоp. 209)

IP Phone (Priority)

Опис Вибір номера пріоритету пристрою.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable IEEE802.1X] встановлено значення [Yes]
(тільки модель KX-UT248).

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 7
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VLAN_PRI_IP_PHONE (Cтоp. 209)

PC (VLAN ID) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Опис Вказування ідентифікатора VLAN ID комп’ютера.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable IEEE802.1X] встановлено значення [Yes]
(тільки модель KX-UT248).

Діапазон значень 1–4094

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VLAN_ID_PC (Cтоp. 210)

PC (Priority) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Опис Вибір номера пріоритету ПК.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable IEEE802.1X] встановлено значення [Yes]
(тільки модель KX-UT248).

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VLAN_PRI_PC (Cтоp. 210)

4.3.3  IEEE802.1X Settings (тільки модель KX-UT248)
Цей екран дає змогу налаштувати параметри, пов’язані з мережевим протоколом IEEE 802.1X.
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4.3.3.1  IEEE802.1X Settings
Enable IEEE802.1X

Опис Вибір необхідності використання протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Значення "Yes" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP", "VLAN", "IEEE8021X".
• Якщо значення "Yes" установлено для двох або більше із

зазначених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X" > "VLAN" > "LLDP". Отже, якщо
значення "Yes" установлено для обох параметрів "VLAN" і
"LLDP", застосовуються налаштування, що відносяться до
параметра VLAN.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

IEEE8021X_ENABLE (Cтоp. 210)

4.3.3.2  IEEE802.1X Authentication
Authentication Protocol

Опис Вказує метод автентифікації, який використовується із протоколом
IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable VLAN] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень • EAP-MD5
• PEAP

Значення за умовчанням EAP-MD5

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

IEEE8021X_AUTH_PRTCL (Cтоp. 211)

Authentication ID

Опис Вказує ідентифікатор автентифікації, потрібний для автентифікації
протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable VLAN] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)
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Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

IEEE8021X_USER_ID (Cтоp. 211)

Authentication Password

Опис Вказує пароль автентифікації, що використовується для автенти-
фікації протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр не можна налаштовувати, якщо для пара-

метра [Enable VLAN] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

IEEE8021X_USER_PASS (Cтоp. 212)

4.3.4  HTTP Client Settings
Цей екран дозволяє змінювати параметри клієнта HTTP пристрою для отримання доступу до
HTTP-сервера телефонної системи та завантаження конфігураційних файлів.

4.3.4.1  HTTP Client Settings
HTTP Version

Опис Вибір версії протоколу HTTP, використовуваного для підключення
за HTTP.
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Діапазон значень • HTTP/1.0
• HTTP/1.1

Примітка
• У даному пристрої настійно рекомендується вибирати про-

токол [HTTP/1.0]. Однак, якщо HTTP-сервер не працює на-
лежним чином із протоколом версії HTTP/1.0, спробуйте
змінити значення параметра на [HTTP/1.1].

Значення за умовчанням HTTP/1.0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

HTTP_VER (Cтоp. 212)

HTTP User Agent

Опис Вказування текстового рядка, який надсилається як агент користу-
вача в заголовках запитів HTTP.

Діапазон значень Макс. 40 символів

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім.
• Якщо в поле включено текст "{mac}", він буде замінений

MAC-адресою в нижньому регістрі.
• Якщо в поле включено текст "{MAC}", він буде замінений

MAC-адресою у верхньому регістрі.
• Якщо в поле включено текст "{MODEL}", він буде замінений

назвою моделі пристрою.
• Якщо в поле включено текст "{fwver}", він буде замінений

версією програмного забезпечення пристрою.

Значення за умовчанням Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

HTTP_USER_AGENT (Cтоp. 213)

4.3.4.2  HTTP Authentication
Authentication ID

Опис Вказування ідентифікатора облікового запису користувача. Якщо
ідентифікатор встановлений, його необхідно використовувати для
отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача із правами ко-
ристувача.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.
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Authentication Password

Опис Вказування пароля облікового запису користувача. Якщо пароль
встановлений, його необхідно використовувати для отримання до-
ступу до веб-інтерфейсу користувача із правами користувача.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

4.3.4.3  Proxy Server Settings
Enable Proxy

Опис Вибір необхідності використання проксі-сервера.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Proxy Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені проксі-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім, якщо для параметра

[Enable Proxy] встановлено значення [Yes].

Значення за умовчанням Не збережено.

Proxy Server Port

Опис Вказування номера порту проксі-сервера.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 8080

4.3.5  Global Address Detection
Цей екран дозволяє налаштовувати функцію виявлення зовнішньої адреси та параметри
STUN-сервера. Зовнішня IP-адреса мережі, до якої підключено пристрій, буде періодично виявлятись.
В разі зміни IP-адреси нова адреса буде зареєстрована на SIP-сервері.
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Примітка
• Якщо пристрій підключено до Інтернету напряму або якщо зовнішня адреса мережі статична

(тобто не змінюється), налаштовувати функцію виявлення зовнішньої адреси непотрібно.

4.3.5.1  Global Address Detection
Detection Method

Опис Вибір способу, який потрібно використовувати для виявлення зов-
нішньої IP-адреси.

Діапазон значень • STUN
• SIP

Значення за умовчанням STUN

Detection Interval

Опис Вказування проміжку часу очікування в секундах між спробами
виявлення зовнішньої IP-адреси.

Діапазон значень 0, 10–65535 (0: вимкнути)

Примітка
• Якщо для параметра [Detection Method] встановлено зна-

чення [SIP], можна вимкнути виявлення, вибравши промі-
жок часу "0", а вибравши проміжок, відмінний від "0", можна
увімкнути виявлення.

Значення за умовчанням 0

4.3.5.2  STUN Server
STUN Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені STUN-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів
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Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

STUN_SERV_ADDR (Cтоp. 215)

STUN Server Port

Опис Вказування номера порту STUN-сервера.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 3478

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

STUN_SERV_PORT (Cтоp. 216)

4.3.6  Static NAPT Settings
Цей екран дозволяє налаштовувати параметри NAPT (Network Address Port Translation – перетворення
мережевих адрес і портів). Якщо пристрій підключено до мережі через маршрутизатор, у якому
використовується функція NAT/NAPT для перетворення внутрішніх IP-адрес на зовнішні та навпаки,
пакети VoIP можуть блокуватися маршрутизатором залежно від використовуваного SIP-сервера. Щоб
уникнути цієї проблеми, необхідно налаштувати описаний в цьому розділі параметр. Детальніше див.
у розділі 1.1.7.2  Установки NAT (Network Address Translation – перетворення мережних адрес).
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4.3.6.1  Global IP Address
Global IP Address

Опис Вказування зовнішньої IP-адреси мережі.

Примітка
• У це поле необхідно ввести значення, якщо для принаймні

1 з ліній [Line 1]–[Line x] встановлено значення [Yes], або
якщо номери портів вказані у полі [Channel 1–25].

• Доступні номери ліній та номери каналів відрізняються за-
лежно від типу використовуваного пристрою.

• Зовнішня IP-адреса використовуватиметься для передачі
повідомлень SIP і пакетів RTP.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел із крапковим роздільником
("n.n.n.n", де [n=0–255]) (макс. 15 цифр)

Значення за умовчанням Не збережено.

4.3.6.2  Enable Global IP Address Usage per Line
Line 1–Line x

Опис Увімкнення чи вимкнення функції проходження NAT для кожної лі-
нії.

Примітка
• Номери доступних ліній відрізняються залежно від викори-

стовуваної моделі телефону, а саме:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

4.3.6.3  External RTP Port
Channel 1–25

Опис Вказування для кожної лінії зовнішнього номера порту RTP, який
використовується для голосового зв’язку.

Примітка
• Номери доступних каналів відрізняються залежно від вико-

ристовуваної моделі телефону, а саме:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–3
– KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: 1–25
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Діапазон значень 0, 1024–49150 (0: вимкнення, тільки парні числа)

Примітка
• Для кожного каналу необхідно встановлювати унікальний

номер порту; всі номери портів мають бути парними числа-
ми.

• Для цього параметра не можна вказувати той же номер по-
рту, що й у будь-якого з портів, вказаних для окремих ліній
у параметрі [Source Port] (див. розділ 4.5.2.5  SIP Source
Port). Крім того, не можна вказати номер порту, що є на 1
меншим за номер порту, вказаний у параметрі [Source
Port], якщо номер порту джерела є непарним числом.

• Всі канали необхідно вмикати або вимикати одночасно.

Значення за умовчанням 0

4.3.7  Application Settings
Цей екран дозволяє налаштовувати параметри, що стосуються XML-додатків.

4.3.7.1  Application Settings
Application Port

Опис Вказування номера порту для отримання даних XML-додатків.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 6666

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XML_HTTPD_PORT (Cтоp. 248)

Enable Application

Опис Увімкнення чи вимкнення роботи XML-додатків.
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Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_ENABLE (Cтоp. 243)

4.3.7.2  Application Authentication
Authentication ID

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до сервера XML-додатків.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_USERID (Cтоp. 244)

Authentication Password

Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до сервера XML-додатків.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_USERPASS (Cтоp. 244)

4.4  System
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [System].

4.4.1  Web Language
Цей екран дозволяє вибирати мову веб-інтерфейсу користувача. Параметр мови застосовний тільки
для входу у веб-інтерфейс користувача з обліковим записом користувача.

Примітка
• В разі зміни мови, коли здійснено вхід у веб-інтерфейс користувача з обліковим записом

користувача, мова зміниться після відображення повідомлення "Complete". Якщо вхід здійснено
з обліковим записом адміністратора, мова зміниться після входу у веб-інтерфейс користувача із
правами користувача.

• Мова веб-інтерфейсу облікового запису адміністратора – тільки англійська.
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• Мова, що використовується у пристрої, не змінюється в разі зміни мови веб-інтерфейсу
користувача.

4.4.1.1  Web Language
Language

Опис Вибір мови веб-інтерфейсу користувача.

Діапазон значень • English (US)
• English (UK)
• Deutsch
• Français
• Español
• Italiano
• Portugués
• Русский

Значення за умовчанням English (US)

4.4.2  Administrator Password
Цей екран дозволяє змінювати пароль, який використовується для автентифікації облікового запису
адміністратора під час входу у веб-інтерфейс користувача.

Примітка
• З міркувань безпеки уведені символи пароля маскуються спеціальними символами, які різняться

залежно від браузера.
• В разі зміни пароля адміністратора під час наступної спроби входу у веб-інтерфейс користувача

відобразиться діалогове вікно автентифікації. Дві послідовні невдалі спроби входу призведуть
до виникнення помилки ("401 Unauthorized"). Це обмеження застосовується тільки для першого
входу після зміни пароля. У решті випадків помилка виникатиме після 3 невдалих спроб входу.
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4.4.2.1  Change Administrator Password
Current Password

Опис Вказування поточного пароля, який використовується для автен-
тифікації облікового запису адміністратора під час входу у веб-ін-
терфейс користувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням adminpass

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ADMIN_PASS (Cтоp. 179)

New Password

Опис Вказування нового пароля, який використовується для автентифі-
кації облікового запису адміністратора під час входу у веб-інтер-
фейс користувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ADMIN_PASS (Cтоp. 179)

Confirm New Password

Опис Повторення введеного в полі [New Password] пароля для його
підтвердження.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Примітка
• Це значення має збігатися зі значенням, введеним у полі

[New Password].

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ADMIN_PASS (Cтоp. 179)

4.4.3  Change User Password
Цей екран дозволяє змінювати пароль, який використовується для автентифікації облікового запису
користувача під час входу у веб-інтерфейс користувача.

Примітка
• З міркувань безпеки уведені символи пароля маскуються спеціальними символами, які різняться

залежно від браузера.
• В разі зміни пароля користувача під час наступної спроби входу у веб-інтерфейс користувача

відобразиться діалогове вікно автентифікації. Дві послідовні невдалі спроби входу призведуть
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до виникнення помилки ("401 Unauthorized"). Це обмеження застосовується тільки для першого
входу після зміни пароля. У решті випадків помилка виникатиме після 3 невдалих спроб входу.

4.4.3.1  Change User Password
Current Password

Опис Вказування поточного пароля, який використовується для автен-
тифікації облікового запису користувача під час входу у веб-інтер-
фейс користувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

USER_PASS (Cтоp. 180)

New Password

Опис Вказування нового пароля, який використовується для автентифі-
кації облікового запису користувача під час входу у веб-інтерфейс
користувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Примітка
• Якщо користувач вперше входить у веб-інтерфейс користу-

вача, після натискання кнопки OK у діалоговому вікні ав-
тентифікації автоматично відобразиться екран [Change
User Password] для створення пароля користувача.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

USER_PASS (Cтоp. 180)

Confirm New Password

Опис Повторення введеного в полі [New Password] пароля для його
підтвердження.
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Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Примітка
• Це значення має збігатися зі значенням, введеним у полі

[New Password].

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

USER_PASS (Cтоp. 180)

4.4.4  Web Server Settings
Цей екран дозволяє змінювати параметри веб-сервера.

4.4.4.1  Web Server Settings
Web Server Port

Опис Вказування номера порту, який використовується веб-сервером.

Діапазон значень 80, 1024–49151

Примітка
• Для цього параметра не можна вказувати той же номер по-

рту, що й у будь-якого з портів, вказаних для окремих ліній
у параметрі [Source Port] (див. розділ 4.5.2.5  SIP Source
Port).

Значення за умовчанням 80

Примітка
• В разі зміни значення номера порту за умовчування на зна-

чення, відмінне від "80", наприклад "8080", вводьте
URL-адресу для доступу до веб-інтерфейсу користувача у
форматі:
"http://192.168.0.100:8080/"
(де 192.168.0.100: IP-адреса пристрою)
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Port Close Timer

Опис Вказування тривалості часу у хвилинах, протягом якого веб-порт
лишатиметься відкритим за відсутності передавання даних між
пристроєм і ПК. Якщо вказаний час спливає, а передавання даних
так і не відбулося, веб-порт автоматично закриється. Передавання
даних виявляється за переходом між вкладками, вибором елемен-
та меню, натисканням кнопки [Save], перезавантаженням інтер-
фейсу чи натисканням клавіші F5.

Діапазон значень 1–1440

Значення за умовчанням 30

4.4.5  Time Adjust Settings
Цей екран дозволяє вмикати автоматичне регулювання годинника за допомогою NTP-сервера та
налаштовувати параметри переходу на літній час (DST, Daylight Saving Time).

4.4.5.1  Synchronization
Enable Synchronization by NTP

Опис Увімкнення чи вимкнення автоматичного регулювання годинника
відповідно до інформації, що надається NTP-сервером.
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Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Навіть якщо вибрати значення [Yes], ця функція не працю-

ватиме належним чином, якщо параметр адреси NTP-сер-
вера вказаний помилково.

Значення за умовчанням Yes

Synchronization Interval

Опис Вказування проміжку часу в секундах між спробами синхронізації
з NTP-сервером.

Діапазон значень 10–86400

Значення за умовчанням 43200

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

TIME_QUERY_INTVL (Cтоp. 215)

4.4.5.2  Time Server
NTP Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені NTP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NTP_ADDR (Cтоp. 215)

4.4.5.3  Time Zone
Time Zone

Опис Вибір часового поясу.

Діапазон значень GMT -12:00–GMT +13:00

Значення за умовчанням GMT

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

TIME_ZONE (Cтоp. 180)
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4.4.5.4  Daylight Saving Time (Summer Time)
Enable DST (Enable Summer Time)

Опис Увімкнення чи вимкнення переходу на літній час.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_ENABLE (Cтоp. 181)

DST Offset (Summer Time Offset)

Опис Вказування кількості часу у хвилинах, на який слід перевести го-
динник, якщо для параметра [Enable DST (Enable Summer
Time)] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень 0–720

Значення за умовчанням 60

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_OFFSET (Cтоp. 181)

4.4.5.5  Start Day and Time of DST (Start Day and Time of Summer Time)
Month

Опис Вибір місяця, з якого починається літній час.

Діапазон значень • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Значення за умовчанням March

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_START_MONTH (Cтоp. 182)
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Day of Week

Використовуючи наведені нижче 2 параметри, вкажіть день вибраного місяця, з якого починається дія
літнього часу. Наприклад, щоб вказати другу неділю, виберіть [Second] і [Sunday].

Опис Вибір номера тижня, з якого починається дія літнього часу.

Діапазон значень • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Значення за умовчанням Second

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_START_ORDINAL_DAY (Cтоp. 182)

Опис Вибір дня тижня, з якого починається дія літнього часу.

Діапазон значень • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Значення за умовчанням Sunday

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_START_DAY_OF_WEEK (Cтоp. 183)

Time

Опис Вказування моменту початку дії літнього часу у хвилинах після
12:00 AM.

Діапазон значень 0–1439

Значення за умовчанням 120

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_START_TIME (Cтоp. 183)

4.4.5.6  End Day and Time of DST (End Day and Time of Summer Time)
Month

Опис Вибір місяця, у якому завершується літній час.
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Діапазон значень • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Значення за умовчанням October

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_STOP_MONTH (Cтоp. 184)

Day of Week

Використовуючи наведені нижче 2 параметри, вкажіть день вибраного місяця, з якого завершується дія
літнього часу. Наприклад, щоб вказати другу неділю, виберіть [Second] і [Sunday].

Опис Вибір номера тижня, з якого завершується дія літнього часу.

Діапазон значень • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Значення за умовчанням Second

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_STOP_ORDINAL_DAY (Cтоp. 184)

Опис Вибір дня тижня, з якого завершується дія літнього часу.

Діапазон значень • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Значення за умовчанням Sunday

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_STOP_DAY_OF_WEEK (Cтоp. 184)
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Time

Опис Вказування моменту завершення дії літнього часу у хвилинах пі-
сля 12:00 AM.

Діапазон значень 0–1439

Значення за умовчанням 120

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DST_STOP_TIME (Cтоp. 185)

4.5  VoIP
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [VoIP].

4.5.1  SIP Settings
Цей екран дозволяє змінювати параметри SIP, спільні для всіх ліній.

4.5.1.1  SIP Setting
SIP User Agent

Опис Вказування текстового рядка, який надсилається як агент користу-
вача в заголовках повідомлень SIP.
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Діапазон значень Макс. 40 символів

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім.
• Якщо в поле включено текст "{mac}", він буде замінений

MAC-адресою в нижньому регістрі.
• Якщо в поле включено текст "{MAC}", він буде замінений

MAC-адресою у верхньому регістрі.
• Якщо в поле включено текст "{MODEL}", він буде замінений

назвою моделі пристрою.
• Якщо в поле включено текст "{fwver}", він буде замінений

версією програмного забезпечення пристрою.

Значення за умовчанням Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_USER_AGENT (Cтоp. 263)

4.5.2  SIP Settings [Line 1]–[Line x]
Цей екран дає змогу змінювати параметри протоколу SIP, особливі для кожної лінії. Кількість доступних
ліній залежить від моделі телефону, що використовується, а саме:
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
• KX-UT248: 1–6

Примітка
• У разі реєстрації кількох номерів телефонів на пристроях моделей KX-UT133/KX-UT136/

KX-UT248 необхідно налаштувати кнопки DN (програмовані кнопки). Інакше здійснювати виклики
не вдасться.
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Детальніше про програмні кнопки див. у розділі 4.6.3  Flexible Button Settings (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248).

4.5.2.1  Phone Number
Phone Number

Опис Вказування номера телефону, що використовується як ідентифі-
катор користувача, потрібний для реєстрації на сервері реєстра-
ції SIP.

Примітка
• В разі використання ідентифікатора користувача, відмінно-

го від номера телефону, необхідно використовувати пара-
метр [SIP URI].

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

PHONE_NUMBER_n (Cтоp. 264)
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SIP URI

Опис Вказування унікального ідентифікатора, що використовується сер-
вером реєстрації SIP і містить: "sip:", частину з ідентифікатором
користувача, символ "@" та частину з іменем хоста, наприклад
"sip:user@example.com".

Примітка
• В разі використання ідентифікатора користувача, відмінно-

го від номера телефону, необхідно використовувати цей
параметр.

• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-
стувача ("user" в наведеному вище прикладі) може містити
до 63 символів, а частина з іменем хоста ("example.com" в
наведеному вище прикладі) – до 127 символів.

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_URI_n (Cтоp. 264)

4.5.2.2  SIP Server
Registrar Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера ре-
єстрації SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_RGSTR_ADDR_n (Cтоp. 267)

Registrar Server Port

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до сервера реєстрації SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_RGSTR_PORT_n (Cтоp. 267)

Proxy Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені проксі-сервера
SIP.
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Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_PRXY_ADDR_n (Cтоp. 267)

Proxy Server Port

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до проксі-сервера SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_PRXY_PORT_n (Cтоp. 267)

Presence Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера присут-
ності SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_PRSNC_ADDR_n (Cтоp. 275)

Presence Server Port

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до сервера присутності SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_PRSNC_PORT_n (Cтоp. 275)

4.5.2.3  Outbound Proxy Server
Outbound Proxy Server Address

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені вихідного про-
ксі-сервера SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_OUTPROXY_ADDR_n (Cтоp. 280)

Outbound Proxy Server Port

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до вихідного проксі-сервера SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_OUTPROXY_PORT_n (Cтоp. 281)

4.5.2.4  SIP Service Domain
Service Domain

Опис Вказування доменного імені, наданого дилером телефонної систе-
ми. Доменне ім’я є частиною ідентифікатора SIP URI, що йде за
символом "@".

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_SVCDOMAIN_n (Cтоp. 268)

4.5.2.5  SIP Source Port
Source Port

Опис Вказування номера порту джерела, що використовується пристро-
єм для підключення до SIP-сервера.
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Діапазон значень 1024–49151

Примітка
• Для цього параметра не можна вказувати той же номер по-

рту, що й у будь-якого з портів, вказаних для каналів
[Channel 1–25] (якщо вони налаштовані), як описано в роз-
ділі 4.3.6.3  External RTP Port. Крім того, не можна вказати
номер порту, що є на 1 більшим за номер порту, вказаний
для каналів [Channel 1–25].

• Доступні номери каналів відрізняються залежно від типу
використовуваного пристрою.

• Номер порту SIP-сервера для кожної лінії має бути унікаль-
ним.

• Не можна вказувати той же номер порту, що й у будь-якого
з портів, вказаних у параметрі [Web Server Port] (див. роз-
діл 4.4.4.1  Web Server Settings).

Значення за умовчанням 5060 (для лінії 1)
5070 (для лінії 2)
5080 (для лінії 3)
5090 (для лінії 4)
5100 (для лінії 5)
5110 (для лінії 6)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_SRC_PORT_n (Cтоp. 266)

4.5.2.6  SIP Authentication
Authentication ID

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до SIP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_AUTHID_n (Cтоp. 266)

Authentication Password

Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до SIP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_PASS_n (Cтоp. 266)
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4.5.2.7  DNS
Enable DNS SRV lookup

Опис Вибір надсилання запитів DNS-серверу на перетворення домен-
них імен у IP-адреси з використанням запису SRV.

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], пристрій виконуватиме пош-

ук сервера реєстрації SIP, проксі-сервера SIP, вихідного
проксі-сервера SIP або сервера присутності SIP за запи-
сом DNS SRV. Якщо вибрати значення [No], пристрій не
виконуватиме пошук сервера реєстрації SIP, проксі-серве-
ра SIP, вихідного проксі-сервера SIP або сервера присут-
ності SIP за записом DNS SRV.

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_DNSSRV_ENA_n (Cтоp. 273)

SRV lookup Prefix for UDP

Опис Вказування префікса, що додається до доменного імені під час
пошуку за записом DNS SRV (за протоколом UDP).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Enable DNS SRV lookup] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням _sip._udp.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n (Cтоp. 273)

SRV lookup Prefix for TCP

Опис Вказування префікса, що додається до доменного імені під час
пошуку за записом DNS SRV (за протоколом TCP).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Enable DNS SRV lookup] встановлено значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням _sip._tcp.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TCP_SRV_PREFIX_n (Cтоp. 274)
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4.5.2.8  Transport Protocol of SIP
Transport Protocol

Опис Вибір протоколу транспортного рівня, який потрібно використову-
вати для надсилання пакетів SIP.

Діапазон значень • UDP
• TCP

Значення за умовчанням UDP

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TRANSPORT_n (Cтоp. 281)

4.5.2.9  Timer Settings
T1 Timer

Опис Вибір проміжку часу за умовчанням у мілісекундах між передачею
повідомлень SIP. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Значення за умовчанням 500

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_T1_n (Cтоp. 271)

T2 Timer

Опис Вибір максимального проміжку часу в секундах між передачею по-
відомлень SIP. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Значення за умовчанням 4

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_T2_n (Cтоp. 271)
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Timer B

Опис Вказування значення для SIP-таймера B (таймер завершення часу
очікування передачі повідомлення INVITE) у мілісекундах. Деталь-
ніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_B_n (Cтоp. 283)

Timer D

Опис Вказування значення для SIP-таймера D (час очікування повтор-
ного надсилання відповіді) у мілісекундах. Детальніше див. у RFC
3261.

Діапазон значень 0, 250–64000

Значення за умовчанням 5000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_D_n (Cтоp. 284)

Timer F

Опис Вказування значення для SIP-таймера F (таймер завершення часу
очікування передачі повідомлення non-INVITE) у мілісекундах. Де-
тальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_F_n (Cтоp. 284)

Timer H

Опис Вказування значення для SIP-таймера H (час очікування прийому
повідомлення ACK) у мілісекундах. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_H_n (Cтоp. 284)
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Timer J

Опис Вказування значення для SIP-таймера J (час очікування повтор-
ного надсилання повідомлення non-INVITE) у мілісекундах. Де-
тальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 0, 250–64000

Значення за умовчанням 5000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_TIMER_J_n (Cтоp. 285)

4.5.2.10  Quality of Service (QoS)
SIP Packet QoS (DSCP)

Опис Вибір рівня DSCP (Differentiated Services Code Point – точка коду
диференційованих послуг) функції DiffServ, що застосовується до
пакетів SIP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DSCP_SIP_n (Cтоp. 269)

4.5.2.11  SIP extensions
Supports 100rel (RFC 3262)

Опис Вибір додавання додаткової мітки 100rel до заголовка "Supported"
повідомлення INVITE. Детальніше див. у RFC 3262.

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], увімкнеться функція надій-

ності попередніх відповідей. Додаткова мітка 100rel дода-
ватиметься до заголовка "Supported" повідомлення INVITE
і до заголовка "Require" попереднього повідомлення "1xx".
Якщо вибрати значення [No], додаткова мітка 100rel не ви-
користовуватиметься.

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_100REL_ENABLE_n (Cтоp. 274)
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Supports Session Timer (RFC 4028)

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого пристрій
очікує завершення сесії SIP в разі відсутності відповіді на повто-
рювані запити. Детальніше див. у RFC 4028.

Діапазон значень 0, 60–65535 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_SESSION_TIME_n (Cтоp. 269)

4.5.2.12  NAT Identity
Keep Alive Interval

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею пакетів пере-
вірки наявності підключення (пакетів "Keep Alive") до пристрою для
підтримки інформації про зв’язування NAT.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Transport Protocol] встановлено значення [UDP].

Діапазон значень 0, 10–300 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

PORT_PUNCH_INTVL_n (Cтоp. 277)

Supports Rport (RFC 3581)

Опис Вибір додавання параметра "rport" до поля заголовка верхнього
рівня "Via" створюваних запитів. Детальніше див. у RFC 3581.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_ADD_RPORT_n (Cтоp. 277)

4.5.2.13  Security
Enable SSAF (SIP Source Address Filter)

Опис Увімкнення чи вимкнення фільтра SSAF (фільтр адрес джерел SIP)
на SIP-серверах (сервері реєстрації, проксі-сервері та сервері при-
сутності).
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Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], пристрій отримуватиме по-

відомлення SIP тільки з адрес джерел, збережених на
SIP-серверах (сервері реєстрації, проксі-сервері та сервері
присутності) і не отримуватиме їх із інших адрес. Однак, як-
що вказано параметр [Outbound Proxy Server Address]
(див. розділ 4.5.2.3  Outbound Proxy Server), пристрій та-
кож отримуватиме повідомлення SIP із адрес джерел, збе-
режених на вихідному проксі-сервері SIP.

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SIP_DETECT_SSAF_n (Cтоp. 282)

4.5.3  VoIP Settings
Цей екран дозволяє змінювати параметри з’єднання VoIP, спільні для всіх ліній.

4.5.3.1  RTP Settings
RTP Packet Time

Опис Вибір проміжку часу в мілісекундах між передачею пакетів RTP.

Діапазон значень • 20
• 30
• 40

Значення за умовчанням 20

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RTP_PTIME (Cтоp. 254)
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Minimum RTP Port Number

Опис Вказування найменшого номера порту, який використовується
пристроєм для пакетів RTP.

Примітка
• Якщо номери портів вказані в параметрі [Channel 1–25]

(див. розділ 4.3.6.3  External RTP Port), цей параметр ігно-
руватиметься та увімкнеться зовнішній порт RTP.

• Доступні номери каналів відрізняються залежно від типу
використовуваного пристрою.

Діапазон значень 1024–48750 (тільки парні числа)

Примітка
• Значення цього параметра має бути меншим або рівним

числу "[Maximum RTP Port Number] - 400".
• Зміна значення цього параметра може вплинути на кіль-

кість викликів, які можна виконати одночасно. Тому, змі-
нюючи значення цього параметра, користуйтеся такою
формулою обрахунку максимальної кількості необхідних
портів:
Кількість ліній ́  Кількість каналів ́  2 ́  10 (кількість одиниць
кінцевого обладнання)

Значення за умовчанням 16000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RTP_PORT_MIN (Cтоp. 253)

Maximum RTP Port Number

Опис Вказування найбільшого номера порту, який використовується
пристроєм для пакетів RTP.

Примітка
• Якщо номери портів вказані в параметрі [Channel 1–25]

(див. розділ 4.3.6.3  External RTP Port), цей параметр ігно-
руватиметься та увімкнеться зовнішній порт RTP.

• Доступні номери каналів відрізняються залежно від типу
використовуваного пристрою.

Діапазон значень 1424–49150 (тільки парні числа)

Примітка
• Значення цього параметра має бути більшим або рівним

числу "[Minimum RTP Port Number] + 400".
• Зміна значення цього параметра може вплинути на кіль-

кість викликів, які можна виконати одночасно. Тому, змі-
нюючи значення цього параметра, користуйтеся такою
формулою обрахунку максимальної кількості необхідних
портів:
Кількість ліній ́  Кількість каналів ́  2 ́  10 (кількість одиниць
кінцевого обладнання)
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Значення за умовчанням 20000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RTP_PORT_MAX (Cтоp. 253)

Telephone-event Payload Type

Опис Вказування типу корисних даних тональних сигналів DTMF (відпо-
відно до RFC 2833).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[DTMF Type] встановлено значення [Outband].

Діапазон значень 96–127

Значення за умовчанням 101

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

TELEVENT_PAYLOAD (Cтоp. 257)

4.5.4  VoIP Settings [Line 1]–[Line x]
Цей екран дає змогу змінювати параметри протоколу VoIP, особливі для кожної лінії. Кількість доступних
ліній залежить від моделі телефону, що використовується, а саме:
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
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• KX-UT248: 1–6

4.5.4.1  Quality of Service (QoS)
RTP Packet QoS (DSCP)

Опис Вибір рівня DSCP функції DiffServ, що застосовується до пакетів
RTP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DSCP_RTP_n (Cтоp. 251)

RTCP Packet QoS (DSCP)

Опис Вибір рівня DSCP функції DiffServ, що застосовується до пакетів
RTCP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DSCP_RTCP_n (Cтоp. 251)
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4.5.4.2  Statistical Information
RTCP Enable

Опис Увімкнення чи вимкнення протоколу RTCP (Real-Time Transport
Control Protocol – протокол керування передачею в реальному ча-
сі). Детальніше див. у RFC 3550.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RTCP_ENABLE_n (Cтоp. 254)

RTCP Interval

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею пакетів RTCP.

Діапазон значень 5–65535

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RTCP_INTVL_n (Cтоp. 251)

4.5.4.3  Jitter Buffer
Maximum Delay

Опис Вказування максимальної затримки джиттер-буфера в 10-мілісе-
кундних одиницях.

Діапазон значень 3–50 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути більшим за число [Initial
Delay]

– Його значення має бути більшим за число [Minimum
Delay]

– Число [Initial Delay] має бути більшим або рівним числу
[Minimum Delay]

Значення за умовчанням 20 (´ 10 мс)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

MAX_DELAY_n (Cтоp. 252)
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Minimum Delay

Опис Вказування мінімальної затримки джиттер-буфера в 10-мілісекунд-
них одиницях.

Діапазон значень 1 або 2 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути меншим або рівним числу
[Initial Delay]

– Його значення має бути меншим за число [Maximum
Delay]

– Число [Maximum Delay] має бути більшим за число
[Initial Delay]

Значення за умовчанням 2 (´ 10 мс)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

MIN_DELAY_n (Cтоp. 252)

Initial Delay

Опис Вказування початкової затримки джиттер-буфера в 10-мілісекунд-
них одиницях.

Діапазон значень 1–7 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути більшим або рівним числу
[Minimum Delay]

– Його значення має бути меншим за число [Maximum
Delay]

Значення за умовчанням 2 (´ 10 мс)

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NOM_DELAY_n (Cтоp. 252)

4.5.4.4  DTMF
DTMF Type

Опис Вибір способу передачі тональних сигналів DTMF (Dual Tone
Multi-Frequency – двотональний багаточастотний аналоговий сиг-
нал).
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Діапазон значень • Outband
• Inband

Примітка
• Якщо вибрати значення [Outband], тональні сигнали DTMF

надсилатимуться з використанням протоколу SDP (Session
Description Protocol – протокол опису сесії), сумісного з RFC
2833. Якщо вибрати [Inband], тональні сигнали DTMF ко-
дуватимуться в потоці RTP.

Значення за умовчанням Outband

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

OUTBANDDTMF_n (Cтоp. 255)

DTMF Relay

Опис Вибір необхідності надсилання тональних сигналів DTMF у пові-
домленні SIP INFO.

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], тональні сигнали DTMF над-

силатимуться у повідомленні SIP INFO. Якщо вибрати зна-
чення [No], буде використовуватися спосіб, вибраний у па-
раметрі [DTMF Type].

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DTMF_RELAY_n (Cтоp. 256)

4.5.4.5  Call Hold
Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0)

Опис Увімкнення чи вимкнення функції утримання виклику (RFC 2543)
на вибраній лінії.

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], для надсилання повідо-

млень re-INVITE з метою утримання виклику, у протоколі
SDP встановиться синтаксис "c=0.0.0.0". Якщо вибрати
[No], у протоколі SDP встановиться синтаксис "c=x.x.x.x".

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RFC2543_HOLD_ENABLE_n (Cтоp. 257)
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4.5.4.6  CODEC Preferences
G722 (Enable)

Опис Увімкнення чи вимкнення кодека G.722 для передачі голосових да-
них.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_ENABLEx_n (Cтоp. 249)

G722 (Priority)

Опис Вказування порядкового номера пріоритету використання кодека
G.722.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_PRIORITYx_n (Cтоp. 250)

PCMA (Enable)

Опис Увімкнення чи вимкнення кодека PCMA для передачі голосових
даних.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_ENABLEx_n (Cтоp. 249)

PCMA (Priority)

Опис Вказування порядкового номера пріоритету використання кодека
PCMA.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_PRIORITYx_n (Cтоp. 250)
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G726–32 (Enable)

Опис Увімкнення чи вимкнення кодека G.726-32 для передачі голосових
даних.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_ENABLEx_n (Cтоp. 249)

G726–32 (Priority)

Опис Вказування порядкового номера пріоритету використання кодека
G.726-32.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_PRIORITYx_n (Cтоp. 250)

G729A (Enable)

Опис Увімкнення чи вимкнення кодека G.729A для передачі голосових
даних.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_ENABLEx_n (Cтоp. 249)

G729A (Priority)

Опис Вказування порядкового номера пріоритету використання кодека
G.729A.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_PRIORITYx_n (Cтоp. 250)
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PCMU (Enable)

Опис Увімкнення чи вимкнення кодека PCMU для передачі голосових
даних.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_ENABLEx_n (Cтоp. 249)

PCMU (Priority)

Опис Вказування порядкового номера пріоритету використання кодека
PCMU.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CODEC_PRIORITYx_n (Cтоp. 250)

4.6  Telephone
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [Telephone].
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4.6.1  Call Control
Цей екран дозволяє налаштовувати різні функції викликів, спільні для всіх ліній.

4.6.1.1  Call Control
Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server

Опис Вибір надсилання запитів SUBSCRIBE серверу голосової пошти.

Примітка
• Телефонна система має підтримувати голосову пошту.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VM_SUBSCRIBE_ENABLE (Cтоp. 219)
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Conference Server URI

Опис Вказування ідентифікатора URI, що використовується сервером
конференцій і містить: "sip:", частину з ідентифікатором користу-
вача, символ "@" та частину з іменем хоста, наприклад
"sip:conference@example.com".

Примітка
• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-

стувача ("conference" в наведеному вище прикладі) може
містити до 63 символів, а частина з іменем хоста
("example.com" в наведеному вище прикладі) – до 127 сим-
волів.

• Доступність залежить від телефонної системи.

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CONFERENCE_SERVER_URI (Cтоp. 219)

Inter-digit Timeout

Опис Вказування тривалості часу в секундах між введенням послідовних
цифр під час набору номера. Коли після натискання останньої кла-
віші спливає час за цим таймером, починається набір номера.

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

INTDIGIT_TIM (Cтоp. 220)

Timer for Dial Plan

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого пристрій
очікує, якщо в номерному плані введено "T" або "t".

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

MACRODIGIT_TIM (Cтоp. 220)

International Call Prefix

Опис Вказування числа, яке відображатиметься замість символу "+" на
початку номера, якщо номер телефону вхідного міжнародного ви-
клику містить "+".

Діапазон значень Макс. 8 символи (містить 0–9, * і #)
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Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE (Cтоp. 220)

Country Calling Code

Опис Вказування коду виклику для країни/регіону, що використовується
для порівняння під час набору із журналу вхідних викликів номера,
в якому міститься символ "+".

Діапазон значень Макс. 8 символів (містить 0–9)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

COUNTRY_CALLING_CODE (Cтоp. 221)

National Access Code

Опис Якщо під час набору із журналу вхідних викликів номера, в якому
міститься символ "+", код виклику для країни співпадає з ним, код
виклику для країни видаляється та додається місцевий код викли-
ку.

Діапазон значень Макс. 8 символи (містить 0–9, * і #)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NATIONAL_ACCESS_CODE (Cтоp. 221)

Default Line for Outgoing

Опис Вказування лінії, яка використовується для виконання вихідних ви-
кликів, якщо під час набору не було вказано лінію.

Примітка
• Доступні номери ліній можуть відрізнятися залежно від типу

використовуваного пристрою.

Діапазон значень 1–2 (для моделей KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (для моделей KX-UT133/KX-UT136)
1–6 (для моделей KX-UT248)

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DEFAULT_LINE_SELECT (Cтоp. 221)
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Flash/Recall Button

Опис Вибір функції для кнопки FLASH/RECALL, що застосовуватиметься
під час розмови.

Діапазон значень • Terminate
• Flash Hook

Значення за умовчанням Terminate

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FLASH_RECALL_TERMINATE (Cтоp. 262)

Flash Hook Event

Опис Вибір типу сигналу, що передається під час надсилання події про
сигнал відбою.

Діапазон значень • Signal
• flashhook

Значення за умовчанням Signal

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE (Cтоp. 262)

Direct Call Pickup

Опис Вказування номера функції, призначеної кнопці BLF для перехо-
плення виклику.

Діапазон значень Макс. 4 символи (містить 0–9, * і #)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT (Cтоp. 222)

4.6.1.2  Call Rejection Phone Numbers
1–30

Опис Вказування номерів телефонів, вхідні виклики за якими відхиляти-
муться. Можна вказати до 30 номерів телефонів.

Примітка
• Цей параметр також можна налаштувати через телефон-

ний інтерфейс користувача. Якщо параметри змінюються
через телефонний інтерфейс користувача одночасно зі змі-
ненням у веб-інтерфейсі користувача, значення парамет-
рів, вказані через телефонний інтерфейс, будуть замінені
на значення, вказані через веб-інтерфейс користувача.
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Діапазон значень Макс. 32 символи

Примітка
• Навіть якщо вказувати непослідовні поля (наприклад, поля

1, 5 і 30), після збереження параметрів вони розташуються
в послідовному порядку (тобто, 1, 2 та 3).

• Якщо номер телефону містить символи, відмінні від 0–9, *,
# і +, номер може не відхилятися належним чином.

Значення за умовчанням Не збережено.

4.6.2  Call Control [Line 1]–[Line x]
Цей екран дає змогу змінювати різні функції викликів, особливі для кожної лінії. Кількість доступних ліній
залежить від моделі телефону, що використовується, а саме:
• KX-UT113/KX-UT123: 1–2
• KX-UT133/KX-UT136: 1–4
• KX-UT248: 1–6

4.6.2.1  Call Control
Display Name

Опис Вказування імені, яке відображається на телефоні іншого абонента
як ім’я абонента, що викликає, коли Ви виконуєте виклик.
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Діапазон значень Макс. 24 символи

Примітка
• У цьому параметрі можна використовувати символи

Unicode.

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DISPLAY_NAME_n (Cтоp. 258)

Voice Mail Access Number

Опис Вказування номера телефону, що використовується для доступу
до сервера голосової пошти.

Примітка
• Телефонна система має підтримувати голосову пошту.

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

VM_NUMBER_n (Cтоp. 258)

Enable Shared Call

Опис Увімкнення чи вимкнення функції спільного виклику SIP-сервера,
яка застосовується для спільного використання пристроями однієї
лінії.

Примітка
• Не можна одночасно встановити параметрам [Enable

Shared Call] і [Synchronize Do Not Disturb and Call
Forward] значення [Yes].

• Доступність залежить від телефонної системи.

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], SIP-сервер керуватиме лі-

нією за способом сигналізації, сумісним із функцією спіль-
ного виклику. Якщо вибрати [No], SIP-сервер керуватиме
лінією за стандартним способом сигналізації.

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

SHARED_CALL_ENABLE_n (Cтоp. 260)
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Synchronize Do Not Disturb and Call Forward

Опис Вибір можливості синхронізації параметрів режиму "не турбува-
ти" та переадресації виклику, налаштованими через телефонний
або веб-інтерфейс користувача, між пристроями та сервером по-
рталу, наданим дилером телефонної системи.

Примітка
• Навіть якщо вибрати значення [Yes], ця функція може не

працювати належним чином, якщо не підтримується теле-
фонною системою. Перед налаштуванням цього парамет-
ра зверніться до дилера телефонної системи.

• Не можна одночасно встановити параметрам [Enable
Shared Call] і [Synchronize Do Not Disturb and Call
Forward] значення [Yes].

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n (Cтоp. 260)

Resource List URI

Опис Вказування ідентифікатора URI для списку ресурсів, що містить:
"sip:", частину з ідентифікатором користувача, символ "@" та ча-
стину з іменем хоста, наприклад "sip:user@example.com".
Детальніше див. у RFC 4662.

Примітка
• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-

стувача ("user" в наведеному вище прикладі) може містити
до 63 символів, а частина з іменем хоста ("example.com" в
наведеному вище прикладі) – до 127 символів.

• Якщо програмній кнопці призначено функцію BLF, може
знадобитися вказування цього параметра відповідно до те-
лефонної системи. Детальніше про програмні кнопки див. у
розділі 6.3  Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248).

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RESOURCELIST_URI_n (Cтоp. 261)
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4.6.2.2  Dial Plan
Dial Plan (max 1000 columns)

Опис Вказування формату набору номера (наприклад, певних номерів
телефонів), який керуватиме тим, які номери можна набрати та як
обробляти виклик під час його виконання. Детальніше див. у роз-
ділі 6.2  Номерний план.

Діапазон значень Макс. 1000 символів

Примітка
• Введення в цьому полі понад 1000 символів призведе до

виникнення помилки; в силі залишиться попереднє значен-
ня.

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_PLAN_n (Cтоp. 259)

Call Even If Dial Plan Does Not Match

Опис Вибір можливості виконання виклику, навіть якщо набраний номер
не відповідає жодному формату набору номера із вказаних у па-
раметрі [Dial Plan].

Діапазон значень • Yes
• No

Примітка
• Якщо вибрати значення [Yes], виклики можна буде викону-

вати, навіть якщо набрані номери не відповідатимуть фор-
матам набору номера, вказаним у параметрі [Dial Plan]
(тобто, вимикається фільтрування за номерним планом).
Якщо вибрати [No], не можна буде виконувати виклики, як-
що номери телефонів не відповідатимуть форматам набо-
ру номера, вказаним у параметрі [Dial Plan] (тобто, вми-
кається фільтрування за номерним планом).

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n (Cтоp. 259)
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4.6.2.3  Call Features
Block Caller ID

Опис Вибір можливості виконання викликів без передачі номера теле-
фону абоненту, що викликається.

Примітка
• Доступність залежить від телефонної системи.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Block Anonymous Call

Опис Вибір можливості відхилення вхідних викликів, які не містять ін-
формацію про номер абонента, що викликає.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Do Not Disturb

Опис Увімкнення чи вимкнення режиму "не турбувати" для вхідних ви-
кликів.

Примітка
• Якщо режим "не турбувати" увімкнений на сервері, сервер

відхилятиме вхідні виклики, а пристрій не отримуватиме
жодні виклики, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [No].

• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No
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4.6.2.4  Call Forward
Unconditional (Enable Call Forward)

Опис Вибір можливості переадресації всіх вхідних викликів вказаному
абоненту.

Примітка
• Якщо режим "не турбувати" увімкнений на сервері, сервер

відхилятиме вхідні виклики, а пристрій не отримуватиме
жодні виклики, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [Yes].

• Якщо для цього параметра вибрано значення [Yes] і на
сервері увімкнена функція переадресації виклику, але або-
ненти для переадресації різні, вхідні виклики переадресо-
вуватимуться абоненту, встановленому на сервері.

• Якщо на сервері увімкнена функція переадресації виклику,
вхідні виклики переадресовуються абоненту, встановлено-
му на сервері, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [No].

• Можна синхронізувати параметри режиму "не турбувати" та
переадресації виклику через веб-інтерфейс користувача
(® див. опис параметра [Synchronize Do Not Disturb and
Call Forward] у розділі 4.6.2.1  Call Control) або шляхом
програмування за допомогою конфігураційного файлу (®
див. опис параметра "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" у
розділі 5.7.1  Параметри керування викликом).

• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

Unconditional (Phone Number)

Опис Вказування номера телефону абонента, якому переадресовують-
ся всі вхідні виклики.

Примітка
• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра

[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.
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Діапазон значень Макс. 32 символи

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім, якщо для параметра

[Unconditional (Enable Call Forward)] встановлено значен-
ня [Yes].

Значення за умовчанням Не збережено.

Busy (Enable Call Forward)

Опис Вибір можливості переадресації всіх вхідних викликів вказаному
абоненту, коли лінія використовується.

Примітка
• Якщо режим "не турбувати" увімкнений на сервері, сервер

відхилятиме вхідні виклики, а пристрій не отримуватиме
жодні виклики, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [Yes].

• Якщо для цього параметра вибрано значення [Yes] і на
сервері увімкнена функція переадресації виклику, але або-
ненти для переадресації різні, вхідні виклики переадресо-
вуватимуться абоненту, встановленому на сервері.

• Якщо на сервері увімкнена функція переадресації виклику,
вхідні виклики переадресовуються абоненту, встановлено-
му на сервері, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [No].

• Можна синхронізувати параметри режиму "не турбувати" та
переадресації виклику через веб-інтерфейс користувача
(® див. опис параметра [Synchronize Do Not Disturb and
Call Forward] у розділі 4.6.2.1  Call Control) або шляхом
програмування за допомогою конфігураційного файлу (®
див. опис параметра "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" у
розділі 5.7.1  Параметри керування викликом).

• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No
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Busy (Phone Number)

Опис Вказування номера телефону абонента, якому переадресовують-
ся виклики, коли лінія використовується.

Примітка
• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра

[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень Макс. 32 символи

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім, якщо для параметра

[Busy (Enable Call Forward)] встановлено значення [Yes].

Значення за умовчанням Не збережено.

No Answer (Enable Call Forward)

Опис Вибір можливості переадресації вхідних викликів вказаному або-
ненту, коли на виклик не відповідають після вказаної кількості
дзвінків.

Примітка
• Якщо режим "не турбувати" увімкнений на сервері, сервер

відхилятиме вхідні виклики, а пристрій не отримуватиме
жодні виклики, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [Yes].

• Якщо для цього параметра вибрано значення [Yes] і на
сервері увімкнена функція переадресації виклику, але або-
ненти для переадресації різні, вхідні виклики переадресо-
вуватимуться абоненту, встановленому на сервері.

• Якщо на сервері увімкнена функція переадресації виклику,
вхідні виклики переадресовуються абоненту, встановлено-
му на сервері, навіть якщо для цього параметра вибрано
значення [No].

• Можна синхронізувати параметри режиму "не турбувати" та
переадресації виклику через веб-інтерфейс користувача
(® див. опис параметра [Synchronize Do Not Disturb and
Call Forward] у розділі 4.6.2.1  Call Control) або шляхом
програмування за допомогою конфігураційного файлу (®
див. опис параметра "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" у
розділі 5.7.1  Параметри керування викликом).

• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра
[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.
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Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням No

No Answer (Phone Number)

Опис Вказування номера абонента, якому переадресовуються виклики,
коли на виклик не відповідають після вказаної кількості дзвінків.

Примітка
• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра

[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень Макс. 32 символи

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім, якщо для параметра

[No Answer (Enable Call Forward)] встановлено значення
[Yes].

Значення за умовчанням Не збережено.

No Answer (Ring Count)

Опис Вказування кількості дзвінків за вхідного виклику, після якої відбу-
деться переадресація виклику.

Примітка
• Якщо змінити цей параметр, коли для параметра

[Synchronize Do Not Disturb and Call Forward] встановле-
но значення [Yes], змінення цього параметра не відобра-
зиться одразу на екрані. У цьому разі перезавантажте ек-
ран, щоб переконатися в застосуванні змін.

Діапазон значень 0, 2–20 (0: без дзвінка)

Значення за умовчанням 3
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4.6.3  Flexible Button Settings (тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

Цей екран дозволяє налаштовувати різні функції для кожної програмної кнопки. Детальніше див. у
розділі 6.3  Програмовані кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248).

4.6.3.1  Flexible Button Settings
Type (№ 1–24)

Опис Вибір функції, яку необхідно призначити кожній програмній кнопці.

Діапазон значень • DN
• One-Touch
• Headset
• BLF
• ACD
• Wrap Up

Значення за умовчанням DN

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx (Cтоp. 242)

Parameter (№ 1–24)

Опис Вказування необхідних значень для функцій, призначених про-
грамним кнопкам.

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx (Cтоp. 242)

144 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

4.6.3 Flexible Button Settings (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)



Label Name (№ 1–24)

Опис Вказування повідомлення, що відображається на екрані після на-
тискання програмної кнопки.

Діапазон значень Макс. 10 символів

Примітка
• У цьому параметрі можна використовувати символи

Unicode.

Значення за умовчанням Для моделей KX-UT133/KX-UT136:
Не збережено.
Для моделі KX-UT248:
№ 1: 1, № 2: 2, № 3: 3... № 24: 24

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FLEX_BUTTON_LABELx (Cтоp. 243)

4.6.4  Tone Settings
Цей екран дозволяє налаштовувати двотональні частоти та шаблони тонів дзвінка для кожного
тонального сигналу.

4.6.4.1  Dial Tone
Tone Frequencies

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних сигна-
лів. Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.
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Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Примітка
• Якщо значенням цього параметра є "350,440", пристрій ви-

користовуватиме змішаний сигнал, що складається з тонів
частотою 350 Гц і 440 Гц.

Значення за умовчанням 350,440

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_TONE1_FRQ (Cтоp. 225)

Tone Timings

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних сигналів. Ви-
користовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк.
2…), розділених комами.

Примітка
• Пристрій не відтворюватиме тональний сигнал протягом

часу в першому значенні, потім відтворюватиме його про-
тягом часу у другому значенні, зупиниться на час у третьому
значенні, продовжить відтворення протягом часу в четвер-
тому значенні і т.д. Після цього вся послідовність повто-
риться. Наприклад, якщо для параметра вказано
"100,100,100,0", пристрій не відтворюватиме тональний
сигнал протягом 100 мс, відтворюватиме його протягом 100
мс, зупиниться на 100 мс, а потім почне неперервне відтво-
рення.

• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-
влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_TONE1_TIMING (Cтоp. 226)

4.6.4.2  Busy Tone
Tone Frequencies

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних сигналів
"зайнято". Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 480,620
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

BUSY_TONE_FRQ (Cтоp. 229)

Tone Timings

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних сигналів "за-
йнято". Використовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк.
2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,500,440

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

BUSY_TONE_TIMING (Cтоp. 229)

4.6.4.3  Ringing Tone
Tone Frequencies

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних сигналів
контролю надсилання виклику. Використовуються 2 цілих числа,
розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 440,480

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RINGBACK_TONE_FRQ (Cтоp. 231)

Tone Timings

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних сигналів
контролю надсилання виклику. Використовуються до 10 цілих чи-
сел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.
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Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,2000,3940

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

RINGBACK_TONE_TIMING (Cтоp. 232)

4.6.4.4  Stutter Tone
Tone Frequencies

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних пере-
ривчастих сигналів, які сповіщають про голосову пошту, що очікує.
Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 350,440

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_TONE4_FRQ (Cтоp. 228)

Tone Timings

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних переривча-
стих сигналів, які сповіщають про голосову пошту, що очікує. Ви-
користовуються до 22 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк.
2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 560 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

DIAL_TONE4_TIMING (Cтоp. 228)
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4.6.4.5  Reorder Tone
Tone Frequencies

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних пере-
ривчастих сигналів "відмова в обслуговуванні". Використовуються
2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 480,620

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

REORDER_TONE_FRQ (Cтоp. 230)

Tone Timings

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних переривча-
стих сигналів "відмова в обслуговуванні". Використовуються до 10
цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених кома-
ми.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Значення за умовчанням 60,250,190

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

REORDER_TONE_TIMING (Cтоp. 231)

4.6.5  Telephone Settings
Цей екран дозволяє налаштовувати різні параметри телефону.
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4.6.5.1  Telephone Settings
Key Click Tone

Опис Увімкнення чи вимкнення тональних сигналів натискання клавіш.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

KEY_PAD_TONE (Cтоp. 225)

Extension PIN

Опис Вказування персонального ідентифікаційного номера (PIN) внут-
рішньої лінії. Він використовується для блокування доступу до жур-
налу викликів і списку телефонної книги. Детальніше див. в Ін-
струкції з експлуатації на веб-сайті Panasonic (® див. розділ Вве-
дення).

Діапазон значень Макс. 10 цифр

Значення за умовчанням 0000000000

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

EXTENSION_PIN (Cтоp. 239)

Number Matching Lower Digit

Опис Вказування мінімальної кількості цифр, з якою слід порівнювати
запис телефонної книги, у якому є ідентифікатор абонента, що ви-
кликає. Щоб вказати пошук відповідності за всіма цифрами, вкажіть
значення "0".

Діапазон значень 0–15

Значення за умовчанням 7

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT (Cтоp. 237)

Number Matching Upper Digit

Опис Вказування максимальної кількості цифр, з якою слід порівнювати
запис телефонної книги, у якому є ідентифікатор абонента, що ви-
кликає. Щоб вказати пошук відповідності за всіма цифрами, вкажіть
значення "0".

Діапазон значень 0–15

Значення за умовчанням 10
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT (Cтоp. 237)

4.6.6  Import Phonebook
Цей екран дозволяє імпортувати дані телефонної книги з ПК на вказаний пристрій. Детальніше див. у
розділі 6.1.1  Операція імпорту/експорту.

Примітка
• Якщо в існуючих даних телефонної книги міститься запис із тим самим ім’ям і номером телефону,

що й у імпортованого запису, імпортований запис не додається як новий запис.
• Після початку передачі даних телефонної книги відображається екран "Now Processing File

Data" і екран періодично перезавантажується. Залежно від використовуваного браузера екран
може не перезавантажуватись автоматично. У цьому разі необхідно клацнути текст "HERE" до
спливання часу за таймером, щоб забезпечити належне виконання операції імпорту.

4.6.6.1  Import Phonebook
File Name

Опис Вказування шляху до файлу TSV (значення з роздільниками табу-
ляції), який імпортується з ПК.

Діапазон значень Немає обмежень

Примітка
• На поле введення не накладаються жодні обмеження. Од-

нак, рекомендується використовувати шлях, коротший за
256 символів: довші шляхи можуть спричинити подовження
часу передачі та викликати внутрішні помилки.

Значення за умовчанням Не збережено.

4.6.7  Export Phonebook
Цей екран дозволяє зберігати дані телефонної книги пристрою у файлі TSV на ПК. Детальніше див. у
розділі 6.1.1  Операція імпорту/експорту.
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Примітка
• Після початку передачі даних телефонної книги відображається екран "Now Processing File

Data" і екран періодично перезавантажується. Клацніть текст "HERE" у повідомленні, щоб знову
відобразити екран [Export Phonebook]. Якщо цього не зробити, екран "Now Processing File
Data" продовжить відображатися навіть після завершення експорту. Залежно від
використовуваного браузера екран може не перезавантажуватись автоматично, а тому
необхідно клацнути текст "HERE" до спливання часу за таймером, щоб забезпечити належне
виконання операції експорту.

• Залежно від параметрів безпеки використовуваного браузера спливаючі меню можуть
блокуватися під час експорту. Вікно попередження від системи безпеки може відображатися на
іншому екрані, навіть якщо параметри блокування спливаючих вікон дозволяють їх, а файл при
цьому може не експортуватися належним чином. У цьому разі спробуйте повторити операцію
експорту або вимкніть функцію блокування спливаючих вікон у браузері.
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4.6.8  Application Settings
Цей екран дозволяє налаштовувати різні URL-адреси, що використовуються XML-додатками.

4.6.8.1  Application Bootup URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML під час запуску.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_START_URL (Cтоp. 244)

4.6.8.2  Application initial URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент запуску додатка з меню пристрою.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_INITIAL_URL (Cтоp. 244)

4.6.8.3  Incoming call URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент отримання виклику.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_INCOMING_URL (Cтоp. 245)

4.6.8.4  Talking URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML під час телефонної розмови.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_TALKING_URL (Cтоp. 245)

4.6.8.5  Making call URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент виконання виклику.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_MAKECALL_URL (Cтоp. 245)

4.6.8.6  Call log URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент відкривання журналу викликів.
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Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_CALLLOG_URL (Cтоp. 245)

4.6.8.7  Idling URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у режимі очікування.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_IDLING_URL (Cтоp. 246)

4.6.8.8  Network Phone Book URL
URL

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент відкривання телефонної книги.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_LDAP_URL (Cтоp. 246)

4.6.8.9  Network Phone Book URL Authentication
Authentication ID

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до сервера мережевих телефонних книг.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_LDAP_USERID (Cтоp. 246)
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Authentication Password

Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до сервера мережевих телефонних книг.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

XMLAPP_LDAP_USERPASS (Cтоp. 246)

4.7  Maintenance
В цьому розділі надаються детальні описи всіх параметрів, зібраних на вкладці [Maintenance].

4.7.1  Firmware Maintenance
Цей екран дозволяє виконувати оновлення програмного забезпечення (автоматично чи вручну).

4.7.1.1  Firmware Maintenance
Enable Firmware Update

Опис Вибір можливості виконання оновлення програмного забезпечен-
ня пристроєм у разі виявлення новішої версії програмного забез-
печення.

Примітка
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.
• Локальні оновлення програмного забезпечення через

веб-інтерфейс користувача (® див. розділ 4.7.2  Local
Firmware Update) можна виконувати незалежно від зна-
чення цього параметра.

• Оновлення програмного забезпечення з використанням
TR-069 можна виконувати незалежно від значення цього
параметра.

156 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

4.7.1 Firmware Maintenance



Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FIRM_UPGRADE_ENABLE (Cтоp. 188)

Update Type

Опис Вибір способу оновлення: відображення повідомлення підтверд-
ження із запитом користувача на виконання оновлення програм-
ного забезпечення (ручне оновлення) чи виконання оновлення без
запиту користувача (автоматичне) в разі виявлення пристроєм но-
вішої версії програмного забезпечення.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Enable Firmware Update] встановлено значення [Yes].
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.

Діапазон значень • Automatic
• Manual

Значення за умовчанням Automatic

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FIRM_UPGRADE_AUTO (Cтоp. 189)

Firmware File URL

Опис Вказування URL-адреси зберігання файлу програмного забезпе-
чення.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

[Enable Firmware Update] встановлено значення [Yes].
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.

Діапазон значень Макс. 500 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

FIRM_FILE_PATH (Cтоp. 189)

4.7.2  Local Firmware Update
Цей екран дозволяє вручну оновлювати програмне забезпечення пристрою з ПК натисканням кнопки
[Update Firmware].
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Примітка
• Після успішного оновлення програмного забезпечення пристрій автоматично перезапуститься.

4.7.2.1  Local Firmware Update
Encryption

Опис Вибір необхідності шифрування файлів програмного забезпечен-
ня.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

File Name

Опис Вказування шляху до файлу програмного забезпечення, який ім-
портується.

Діапазон значень Немає обмежень

Примітка
• На поле введення не накладаються жодні обмеження. Од-

нак, рекомендується використовувати шлях, коротший за
256 символів: довші шляхи можуть спричинити подовження
часу передачі та викликати внутрішні помилки.

Значення за умовчанням Не збережено.

4.7.3  Provisioning Maintenance
Цей екран дозволяє змінювати установки реєстрації для завантаження конфігураційних файлів із
сервера реєстрації телефонної системи.
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Примітка
• Кожний пристрій може прийняти до 3 конфігураційних файлів. Детальніше про реєстрацію див.

у розділі 2.2  Реєстрація.

4.7.3.1  Provisioning Maintenance
Enable Provisioning

Опис Вибір можливості автоматичного налаштування пристрою шляхом
завантаження конфігураційних файлів із сервера реєстрації теле-
фонної системи.

Примітка
• Завантаження конфігураційних файлів із використанням

TR-069 можна виконувати незалежно від значення цього
параметра.

Діапазон значень • Yes
• No

Значення за умовчанням Yes

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

PROVISION_ENABLE (Cтоp. 191)

Standard File URL

Опис Вказування URL-адреси стандартного конфігураційного файлу,
який використовується, коли для кожного пристрою потребуються
різні параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра [Enable Provisioning] значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 500 символів

Значення за умовчанням http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg
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Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_STANDARD_FILE_PATH (Cтоp. 191)

Product File URL

Опис Вказування URL-адреси конфігураційного файлу виробу, який ви-
користовується, коли для пристроїв із однаковим номером моделі
потребуються однакові параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра [Enable Provisioning] значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 500 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Примітка
• Вказана дилером телефонної системи URL-адреса може

бути наперед заданою у пристрої.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_PRODUCT_FILE_PATH (Cтоp. 192)

Master File URL

Опис Вказування URL-адреси головного конфігураційного файлу, який
використовується, коли для всіх пристроїв потребуються однакові
параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра [Enable Provisioning] значення [Yes].

Діапазон значень Макс. 500 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Примітка
• Вказана дилером телефонної системи URL-адреса може

бути наперед заданою у пристрої.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_MASTER_FILE_PATH (Cтоp. 193)

Cyclic Auto Resync

Опис Увімкнення чи вимкнення періодичної перевірки пристроєм наяв-
ності оновлених конфігураційних файлів.

Діапазон значень • Yes
• No
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Значення за умовчанням No

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_CYCLIC (Cтоp. 196)

Resync Interval

Опис Вказування проміжку часу у хвилинах між періодичними перевір-
ками наявності оновлених конфігураційних файлів.

Діапазон значень 1–40320

Значення за умовчанням 10080

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_CYCLIC_INTVL (Cтоp. 196)

Header Value for Resync Event

Опис Вказування значення заголовка "Event", що надсилається із
SIP-сервера пристрою, щоб пристрій отримав конфігураційні фай-
ли з сервера реєстрації.

Діапазон значень Макс. 15 символів

Примітка
• Це поле не можна залишати порожнім.

Значення за умовчанням check-sync

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

CFG_RESYNC_FROM_SIP (Cтоp. 197)

4.7.4  Management Server
Цей екран дозволяє налаштовувати сервер керування.
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4.7.4.1  Management Server
Management Server URL

Опис Вказування URL-адреси сервера автоматичного налаштування
для використання TR-069.

Примітка
• Цей параметр має вказуватись у форматі дійсної URL-ад-

реси для протоколів HTTP або HTTPS, як це визначено у
RFC 3986.

Діапазон значень Макс. 256 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ACS_URL (Cтоp. 198)

4.7.4.2  Management Server Authentication
Authentication ID

Опис Вказування ідентифікатора користувача сервера автоматичного
налаштування для використання TR-069.

Діапазон значень Макс. 255 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ACS_USER_ID (Cтоp. 198)

Authentication Password

Опис Вказування пароля користувача сервера автоматичного налашту-
вання для використання TR-069.

Діапазон значень Макс. 255 символів

Значення за умовчанням Не збережено.

Довідка щодо конфігурацій-
ного файлу

ACS_PASS (Cтоp. 199)

4.7.5  Reset to Defaults
Цей екран дозволяє скидати значення параметрів, налаштованих через веб-інтерфейс користувача, до
значень за умовчанням натисканням кнопки [Reset Web Settings]. Після натискання цієї кнопки
відобразиться діалогове вікно із запитом підтвердження скидання параметрів. Натисніть OK, щоб
виконати скидання, або Cancel, щоб скасувати його. Детальніше про скидання див. у розділі
1.2.1.3  Скидання параметрів, налаштованих через веб-інтерфейс користувача (Reset Web
Settings).
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Зауваження
• Після скидання параметрів пристрій перезапуститься, навіть якщо з ним виконуються дії через

телефонний інтерфейс користувача або він використовується для викликів.

Примітка
• В разі зміни пароля за умовчанням облікового запису адміністратора та успішного скидання

параметрів (якщо відобразилось повідомлення "Complete") під час наступного входу у
веб-інтерфейс користувача відобразиться діалогове вікно автентифікації.

4.7.6  Restart
Цей екран дозволяє перезапускати пристрій натисканням кнопки [Restart]. Після натискання цієї кнопки
відобразиться діалогове вікно із запитом підтвердження перезапуску пристрою. Натисніть OK, щоб
виконати перезапуск, або Cancel, щоб скасувати його.

Зауваження
• Пристрій перезапуститься, навіть якщо з ним виконуються дії через телефонний інтерфейс

користувача або він використовується для викликів.
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Розділ  5

Програмування за допомогою конфігурацій-
ного файлу

В цьому розділі надається інформація про
параметри налаштування, що використовуються
в конфігураційних файлах.

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 165



5.1  Список параметрів у конфігураційному файлі
В наведених нижче таблицях представлено всі параметри, які можна налаштувати за допомогою
конфігураційних файлів. Детальніше про кожний параметр див. на вказаних сторінках.
Детальніше про характеристики конфігураційних файлів див. у розділі 2.4  Характеристики
конфігураційного файлу.

Параметри системи

Категорія Назва параметру Див.

Параметри входу облікового запи-
су

ADMIN_ID Cтоp. 179

ADMIN_PASS*1 Cтоp. 179

USER_ID Cтоp. 180

USER_PASS*1 Cтоp. 180

Параметри системного часу TIME_ZONE*1 Cтоp. 180

DST_ENABLE*1 Cтоp. 181

DST_OFFSET*1 Cтоp. 181

DST_START_MONTH*1 Cтоp. 182

DST_START_ORDINAL_DAY*1 Cтоp. 182

DST_START_DAY_OF_WEEK*1 Cтоp. 183

DST_START_TIME*1 Cтоp. 183

DST_STOP_MONTH*1 Cтоp. 184

DST_STOP_ORDINAL_DAY*1 Cтоp. 184

DST_STOP_DAY_OF_WEEK*1 Cтоp. 184

DST_STOP_TIME*1 Cтоp. 185

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Cтоp. 185

Параметри системного журналу SYSLOG_EVENT_SIP Cтоp. 186

SYSLOG_EVENT_CFG Cтоp. 187

SYSLOG_EVENT_VOIP Cтоp. 187

SYSLOG_EVENT_TEL Cтоp. 187

SYSLOG_ADDR Cтоp. 187

SYSLOG_PORT Cтоp. 187

SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n Cтоp. 188
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри оновлення програмно-
го забезпечення

FIRM_UPGRADE_ENABLE*1 Cтоp. 188

FIRM_VERSION Cтоp. 188

FIRM_UPGRADE_AUTO*1 Cтоp. 189

FIRM_FILE_PATH*1 Cтоp. 189

Параметри реєстрації OPTION66_ENABLE Cтоp. 190

OPTION66_REBOOT Cтоp. 191

PROVISION_ENABLE*1 Cтоp. 191

CFG_STANDARD_FILE_PATH*1 Cтоp. 191

CFG_PRODUCT_FILE_PATH*1 Cтоp. 192

CFG_MASTER_FILE_PATH*1 Cтоp. 193

CFG_FILE_KEY1 Cтоp. 194

CFG_FILE_KEY2 Cтоp. 195

CFG_FILE_KEY3 Cтоp. 195

CFG_FILE_KEY_LENGTH Cтоp. 196

CFG_CYCLIC*1 Cтоp. 196

CFG_CYCLIC_INTVL*1 Cтоp. 196

CFG_RTRY_INTVL Cтоp. 196

CFG_RESYNC_TIME Cтоp. 197

CFG_RESYNC_DURATION Cтоp. 197

CFG_RESYNC_FROM_SIP*1 Cтоp. 197

MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP Cтоp. 198
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри сервера керування ACS_URL*1 Cтоp. 198

ACS_USER_ID*1 Cтоp. 198

ACS_PASS*1 Cтоp. 199

PERIODIC_INFORM_ENABLE Cтоp. 199

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Cтоp. 199

PERIODIC_INFORM_TIME Cтоp. 199

CON_REQ_USER_ID Cтоp. 200

CON_REQ_PASS Cтоp. 200

ANNEX_G_STUN_ENABLE Cтоp. 201

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR Cтоp. 201

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT Cтоp. 201

ANNEX_G_STUN_USER_ID Cтоp. 202

ANNEX_G_STUN_PASS Cтоp. 202

ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE Cтоp. 202

ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE Cтоp. 203

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT Cтоp. 203

*1 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача.

Параметри мережі

Категорія Назва параметру Див.

Параметри IP-адреси CONNECTION_TYPE*1 Cтоp. 204

HOST_NAME*2 Cтоp. 204

DHCP_DNS_ENABLE*1 Cтоp. 204

STATIC_IP_ADDRESS*1 Cтоp. 205

STATIC_SUBNET*1 Cтоp. 205

STATIC_GATEWAY*1 Cтоp. 206

USER_DNS1_ADDR*1 Cтоp. 206

USER_DNS2_ADDR*1 Cтоp. 207

Параметри DNS-серверів DNS_QRY_PRLL Cтоp. 207

DNS_PRIORITY Cтоp. 208

DNS1_ADDR Cтоp. 208

DNS2_ADDR Cтоp. 208
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри порту Ethernet VLAN_ENABLE*1 Cтоp. 208

VLAN_ID_IP_PHONE*1 Cтоp. 209

VLAN_PRI_IP_PHONE*1 Cтоp. 209

VLAN_ID_PC*1 Cтоp. 210

VLAN_PRI_PC*1 Cтоp. 210

Параметри протоколу IEEE
802.1X (тільки модель KX-UT248)

IEEE8021X_ENABLE*2 Cтоp. 210

IEEE8021X_AUTH_PRTCL*2 Cтоp. 211

IEEE8021X_USER_ID*2 Cтоp. 211

IEEE8021X_USER_PASS*2 Cтоp. 212

Параметри HTTP HTTPD_PORTOPEN_AUTO Cтоp. 212

HTTP_VER*2 Cтоp. 212

HTTP_USER_AGENT*2 Cтоp. 213

HTTP_SSL_VERIFY Cтоp. 213

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH Cтоp. 214

Параметри регулювання часу NTP_ADDR*2 Cтоp. 215

TIME_SYNC_INTVL Cтоp. 215

TIME_QUERY_INTVL*2 Cтоp. 215

Параметри STUN-сервера STUN_SERV_ADDR*2 Cтоp. 215

STUN_SERV_PORT*2 Cтоp. 216

STUN_2NDSERV_ADDR Cтоp. 216

STUN_2NDSERV_PORT Cтоp. 216

Різні параметри мережі NW_SETTING_ENABLE Cтоp. 216

CUSTOM_WEB_PAGE Cтоp. 217

Параметри LLDP-MED LLDP_ENABLE Cтоp. 217

LLDP_INTERVAL Cтоp. 218

LLDP_VLAN_ID_PC Cтоp. 218

LLDP_VLAN_PRI_PC Cтоp. 218

*1 Цей параметр також можна налаштувати іншими способами програмування (через телефонний або веб-інтерфейс
користувача).

*2 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача.
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Параметри телефону

Категорія Назва параметру Див.

Параметри керування викликом VM_SUBSCRIBE_ENABLE*1 Cтоp. 219

CONFERENCE_SERVER_URI*1 Cтоp. 219

FIRSTDIGIT_TIM Cтоp. 219

INTDIGIT_TIM*1 Cтоp. 220

MACRODIGIT_TIM*1 Cтоp. 220

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE*1 Cтоp. 220

COUNTRY_CALLING_CODE*1 Cтоp. 221

NATIONAL_ACCESS_CODE*1 Cтоp. 221

DEFAULT_LINE_SELECT*1 Cтоp. 221

DATA_LINE_MODE Cтоp. 221

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT*1 Cтоp. 222

TALK_PACKAGE Cтоp. 222

HOLD_PACKAGE Cтоp. 222

HOLD_RECALL_TIM Cтоp. 223

AUTO_ANS_RING_TIM Cтоp. 223

RINGING_OFF_SETTING_ENABLE Cтоp. 223

AUTO_CALL_HOLD Cтоp. 223

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE Cтоp. 223

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE Cтоp. 224

DISCONNECTION_MODE Cтоp. 224

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET Cтоp. 224

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE Cтоp. 224

KEY_PAD_TONE*1 Cтоp. 225

HOLD_AND_CALL_ENABLE Cтоp. 225

HOLD_TRANSFER_OPERATION Cтоp. 225
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри тональних сигналів DIAL_TONE1_FRQ*1 Cтоp. 225

DIAL_TONE1_GAIN Cтоp. 226

DIAL_TONE1_RPT Cтоp. 226

DIAL_TONE1_TIMING*1 Cтоp. 226

DIAL_TONE2_FRQ Cтоp. 227

DIAL_TONE2_GAIN Cтоp. 227

DIAL_TONE2_RPT Cтоp. 227

DIAL_TONE2_TIMING Cтоp. 228

DIAL_TONE4_FRQ*1 Cтоp. 228

DIAL_TONE4_GAIN Cтоp. 228

DIAL_TONE4_RPT Cтоp. 228

DIAL_TONE4_TIMING*1 Cтоp. 228

BUSY_TONE_FRQ*1 Cтоp. 229

BUSY_TONE_GAIN Cтоp. 229

BUSY_TONE_RPT Cтоp. 229

BUSY_TONE_TIMING*1 Cтоp. 229

REORDER_TONE_FRQ*1 Cтоp. 230

REORDER_TONE_GAIN Cтоp. 230

REORDER_TONE_RPT Cтоp. 230

REORDER_TONE_TIMING*1 Cтоp. 231

RINGBACK_TONE_FRQ*1 Cтоp. 231

RINGBACK_TONE_GAIN Cтоp. 231

RINGBACK_TONE_RPT Cтоp. 232

RINGBACK_TONE_TIMING*1 Cтоp. 232

HOLD_ALARM_FRQ Cтоp. 232

HOLD_ALARM_GAIN Cтоp. 232

HOLD_ALARM_RPT Cтоp. 233

HOLD_ALARM_TIMING Cтоp. 233

CW_TONE1_FRQ Cтоp. 233

CW_TONE1_GAIN Cтоp. 233
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Категорія Назва параметру Див.

 CW_TONE1_RPT Cтоp. 234

CW_TONE1_TIMING Cтоp. 234

HOLD_TONE_FRQ Cтоp. 234

HOLD_TONE_GAIN Cтоp. 234

HOLD_TONE_RPT Cтоp. 235

HOLD_TONE_TIMING Cтоp. 235

BELL_CORE_PATTERN1_TIMING Cтоp. 235

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING Cтоp. 235

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING Cтоp. 236

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING Cтоp. 236

BELL_CORE_PATTERN5_TIMING Cтоp. 236

Параметри телефону DISPLAY_NAME_REPLACE Cтоp. 237

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT*1 Cтоp. 237

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT*1 Cтоp. 237

DISPLAY_DATE_PATTERN Cтоp. 238

DISPLAY_TIME_PATTERN Cтоp. 238

DEFAULT_LANGUAGE Cтоp. 238

EXTENSION_PIN*1 Cтоp. 239

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE Cтоp. 239

Різні параметри телефону ADJDATA_GAIN Cтоp. 240

ADJDATA_ATT(тільки моделі KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Cтоp. 242

Параметри програмованих кнопок
(тільки моделі KX-UT133/
KX-UT136/KX-UT248)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx*1 Cтоp. 242

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx*1 Cтоp. 242

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx*1 Cтоp. 243

FLEX_BUTTON_LABELx*1 Cтоp. 243
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри XML-додатків XMLAPP_ENABLE*1 Cтоp. 243

XMLAPP_USERID*1 Cтоp. 244

XMLAPP_USERPASS*1 Cтоp. 244

XMLAPP_START_URL*1 Cтоp. 244

XMLAPP_INITIAL_URL*1 Cтоp. 244

XMLAPP_INCOMING_URL*1 Cтоp. 245

XMLAPP_TALKING_URL*1 Cтоp. 245

XMLAPP_MAKECALL_URL*1 Cтоp. 245

XMLAPP_CALLLOG_URL*1 Cтоp. 245

XMLAPP_IDLING_URL*1 Cтоp. 246

XMLAPP_LDAP_URL*1 Cтоp. 246

XMLAPP_LDAP_USERID*1 Cтоp. 246

XMLAPP_LDAP_USERPASS*1 Cтоp. 246

XML_INITIATE_KEY_SOFT1 Cтоp. 247

XML_INITIATE_KEY_SOFT2 Cтоp. 247

XML_INITIATE_KEY_SOFT3 Cтоp. 247

XML_INITIATE_KEY_SOFT4 Cтоp. 247

XML_INITIATE_KEY_FWDDND Cтоp. 248

XML_INITIATE_KEY_FLASH Cтоp. 248

XML_ERROR_INFORMATION Cтоp. 248

XML_HTTPD_PORT Cтоp. 248

*1 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача.

Параметри з’єднання VoIP

Категорія Назва параметру Див.

Параметри кодеків CODEC_G711_REQ Cтоp. 249

CODEC_G729_PARAM Cтоp. 249

CODEC_ENABLEx_n*1 Cтоp. 249

CODEC_PRIORITYx_n*1 Cтоp. 250
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Категорія Назва параметру Див.

Параметри протоколу RTP DSCP_RTP_n*1 Cтоp. 251

DSCP_RTCP_n*1 Cтоp. 251

RTCP_INTVL_n*1 Cтоp. 251

MAX_DELAY_n*1 Cтоp. 252

MIN_DELAY_n*1 Cтоp. 252

NOM_DELAY_n*1 Cтоp. 252

RTP_PORT_MIN*1 Cтоp. 253

RTP_PORT_MAX*1 Cтоp. 253

RTP_PTIME*1 Cтоp. 254

RTCP_ENABLE_n*1 Cтоp. 254

RTCP_SEND_BY_SDP_n Cтоp. 255

RTP_CLOSE_ENABLE_n Cтоp. 255

Різні параметри з’єднання VoIP OUTBANDDTMF_n*1 Cтоp. 255

DTMF_RELAY_n*1 Cтоp. 256

OUTBANDDTMF_VOL Cтоp. 256

INBANDDTMF_VOL Cтоp. 256

TELEVENT_PAYLOAD*1 Cтоp. 257

RFC2543_HOLD_ENABLE_n*1 Cтоp. 257

DTMF_SIGNAL_LEN Cтоp. 257

DTMF_INTDIGIT_TIM Cтоp. 258

*1 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача.
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Параметри лінії

Категорія Назва параметру Див.

Параметри керування викликом DISPLAY_NAME_n*1 Cтоp. 258

VM_NUMBER_n*1 Cтоp. 258

DIAL_PLAN_n*1 Cтоp. 259

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n*1 Cтоp. 259

SHARED_CALL_ENABLE_n*1 Cтоp. 260

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n*1 Cтоp. 260

RESOURCELIST_URI_n*1 Cтоp. 261

CW_ENABLE_n Cтоp. 261

RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE Cтоp. 262

FLASH_RECALL_TERMINATE*1 Cтоp. 262

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE*1 Cтоp. 262

VOICE_MESSAGE_AVAILABLE Cтоp. 262

HOLD_SOUND_PATH_n Cтоp. 263

Параметри SIP SIP_USER_AGENT*1 Cтоp. 263

PHONE_NUMBER_n*1 Cтоp. 264

SIP_URI_n*1 Cтоp. 264

LINE_ENABLE_n Cтоp. 265

PROFILE_ENABLEn Cтоp. 265

 SIP_AUTHID_n*1 Cтоp. 266

 SIP_PASS_n*1 Cтоp. 266

 SIP_SRC_PORT_n*1 Cтоp. 266

 SIP_PRXY_ADDR_n*1 Cтоp. 267

 SIP_PRXY_PORT_n*1 Cтоp. 267

 SIP_RGSTR_ADDR_n*1 Cтоp. 267

 SIP_RGSTR_PORT_n*1 Cтоp. 267

 SIP_SVCDOMAIN_n*1 Cтоp. 268

 REG_EXPIRE_TIME_n Cтоp. 268

REG_INTERVAL_RATE_n Cтоp. 268

 SIP_SESSION_TIME_n*1 Cтоp. 269

SIP_SESSION_METHOD_n Cтоp. 269

 DSCP_SIP_n*1 Cтоp. 269
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Категорія Назва параметру Див.

 SIP_2NDPROXY_ADDR_n Cтоp. 270

 SIP_2NDPROXY_PORT_n Cтоp. 270

 SIP_2NDRGSTR_ADDR_n Cтоp. 270

 SIP_2NDRGSTR_PORT_n Cтоp. 270

 SIP_TIMER_T1_n*1 Cтоp. 271

 SIP_TIMER_T2_n*1 Cтоp. 271

SIP_TIMER_T4_n Cтоp. 271

SIP_FOVR_NORSP_n Cтоp. 272

 SIP_FOVR_MAX_n Cтоp. 272

 SIP_REFRESHER_n Cтоp. 272

SIP_DNSSRV_ENA_n*1 Cтоp. 273

 SIP_UDP_SRV_PREFIX_n*1 Cтоp. 273

 SIP_TCP_SRV_PREFIX_n*1 Cтоp. 274

 SIP_100REL_ENABLE_n*1 Cтоp. 274

SIP_INVITE_EXPIRE_n Cтоp. 274

 SIP_18X_RTX_INTVL_n Cтоp. 275

 SIP_PRSNC_ADDR_n*1 Cтоp. 275

 SIP_PRSNC_PORT_n*1 Cтоp. 275

 SIP_2NDPRSNC_ADDR_n Cтоp. 276

 SIP_2NDPRSNC_PORT_n Cтоp. 276

 USE_DEL_REG_OPEN_n Cтоp. 276

 USE_DEL_REG_CLOSE_n Cтоp. 276

 PORT_PUNCH_INTVL_n*1 Cтоp. 277

SIP_ADD_RPORT_n*1 Cтоp. 277

SIP_REQURI_PORT_n Cтоp. 278

 SIP_SUBS_EXPIRE_n Cтоp. 278

SUB_RTX_INTVL_n Cтоp. 278

 REG_RTX_INTVL_n Cтоp. 279

SIP_P_PREFERRED_ID_n Cтоp. 279

SIP_PRIVACY_n Cтоp. 279

ADD_USER_PHONE_n Cтоp. 279

 SDP_USER_ID_n Cтоp. 280

 SUB_INTERVAL_RATE_n Cтоp. 280
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Категорія Назва параметру Див.

 SIP_OUTPROXY_ADDR_n*1 Cтоp. 280

 SIP_OUTPROXY_PORT_n*1 Cтоp. 281

 SIP_TRANSPORT_n*1 Cтоp. 281

SIP_ANM_DISPNAME_n Cтоp. 281

SIP_ANM_USERNAME_n Cтоp. 282

SIP_ANM_HOSTNAME_n Cтоp. 282

SIP_DETECT_SSAF_n*1 Cтоp. 282

SIP_RCV_DET_HEADER_n Cтоp. 283

SIP_CONTACT_ON_ACK_n Cтоp. 283

 SIP_TIMER_B_n*1 Cтоp. 283

 SIP_TIMER_D_n*1 Cтоp. 284

 SIP_TIMER_F_n*1 Cтоp. 284

 SIP_TIMER_H_n*1 Cтоp. 284

 SIP_TIMER_J_n*1 Cтоp. 285

 ADD_TRANSPORT_UDP_n Cтоp. 285

 ADD_EXPIRES_HEADER_n Cтоp. 285

 SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n Cтоp. 285

 SIP_ADD_DIVERSION_n Cтоp. 286

 SIP_RESPONSE_CODE_DND Cтоp. 286

 SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT Cтоp. 286

SIP_FOVR_MODE_n Cтоp. 286

SIP_FOVR_DURATION_n Cтоp. 287

SIP_ADD_ROUTE_n Cтоp. 287

SIP_403_REG_SUB_RTX_n Cтоp. 287

*1 Цей параметр також можна налаштувати шляхом програмування через веб-інтерфейс користувача.

5.2  Загальні відомості про конфігураційні файли

5.2.1  Параметри конфігураційного файлу
В таблицях нижче наведено інформацію про всі параметри, які можна записати в конфігураційному
файлі. Ця інформація включає ім’я параметра (назву таблиці), формат значення, опис, діапазон
дозволених значень кожного параметра, довідку щодо телефонного інтерфейсу або веб-інтерфейсу
користувача.
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Ім’я параметра
Наперед задане в системі ім’я параметра, яке не можна змінити.

Примітка
• Певні імена параметрів закінчуються на "_n". Це вказує, що ці параметри можна налаштувати

окремо для кожної лінії. Доступні номери ліній відрізняються залежно від використовуваного
телефону, а саме:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4
– KX-UT248: 1–6

Формат значення
Всі параметри розділені за категоріями на цілочисельні, логічні та рядки. Деякі параметри вказуються
у складеному форматі, наприклад "Цілі числа з роздільниками-комами" або "Рядок із
роздільниками-комами".
• Цілочисельний тип: числове значення, що є послідовністю цифр, яка може починатись із символу

"-" (мінус)
Порожній рядок не допускається.

• Логічний тип: "Y" або "N"
• Рядок: послідовність алфавітно-цифрових символів

Детальніше про символи, що допускаються, див. у розділі 5.2.2  Допустимі символи у рядках.
• Цілі числа з роздільниками-комами: список цілих чисел, розділених комами

Символи пробілу не допускаються.
• Рядки з роздільниками-комами: список параметрів рядкового типу, розділених комами

Символи пробілу не допускаються.

Опис
Детальний опис параметра.

Діапазон значень
Відображення діапазону дозволених значень параметра.

Значення за умовчанням
Відображення значення заводської установки параметра.
Фактичні значення за умовчанням можуть відрізнятися залежно від дилера телефонної системи.

Довідка щодо телефонного інтерфейсу користувача
Надання довідкового посилання на опис відповідного параметра в розділі із програмування через
телефонний інтерфейс користувача.

Довідка щодо веб-інтерфейсу користувача
Надання довідкового посилання на опис відповідного параметра в розділі із програмування через
веб-інтерфейс користувача.

5.2.2  Допустимі символи у рядках
Якщо у клітинці "Діапазон значень" не вказано інше, для вказування значень параметрів можна
використовувати лише символи ASCII. В деяких параметрах також дозволяється використання
символів Unicode.
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Символи ASCII, що допускаються, наведені у таблиці нижче на білому фоні.

5.3  Параметри системи

5.3.1  Параметри входу облікового запису
ADMIN_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора облікового запису для доступу до
веб-інтерфейсу користувача з обліковим записом адміністратора.

Діапазон значень Макс. 16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Примітка
• Порожній рядок не допускається.

Значення за умовчанням admin

ADMIN_PASS

Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля, який використовується для автентифікації об-
лікового запису адміністратора під час входу у веб-інтерфейс ко-
ристувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням adminpass

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

• Current Password (Cтоp. 101)
• New Password (Cтоp. 101)
• Confirm New Password (Cтоp. 101)
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USER_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора облікового запису для доступу до
веб-інтерфейсу користувача з обліковим записом користувача.

Діапазон значень Макс. 16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Примітка
• Порожній рядок не допускається.

Значення за умовчанням user

USER_PASS

Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля, який використовується для автентифікації об-
лікового запису користувача під час входу у веб-інтерфейс кори-
стувача.

Діапазон значень 6–16 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок (до першого входу користувача у веб-інтерфейс)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

• Current Password (Cтоp. 102)
• New Password (Cтоp. 102)
• Confirm New Password (Cтоp. 102)
 

5.3.2  Параметри системного часу
TIME_ZONE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування різниці між місцевим стандартним часом і часом UTC
(GMT) у хвилинах.
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Діапазон значень -720–780

Примітка
• Доступні лише такі значення:

-720 (GMT -12:00), -660 (GMT -11:00), -600 (GMT -10:00),
-540 (GMT -09:00), -480 (GMT -08:00), -420 (GMT -07:00),
-360 (GMT -06:00), -300 (GMT -05:00), -240 (GMT -04:00),
-210 (GMT -03:30), -180 (GMT -03:00), -120 (GMT -02:00), -60
(GMT -01:00), 0 (GMT), 60 (GMT +01:00), 120 (GMT +02:00),
180 (GMT +03:00), 210 (GMT +03:30), 240 (GMT +04:00), 270
(GMT +04:30), 300 (GMT +05:00), 330 (GMT +05:30), 345
(GMT +05:45), 360 (GMT +06:00), 390 (GMT +06:30), 420
(GMT +07:00), 480 (GMT +08:00), 540 (GMT +09:00), 570
(GMT +09:30), 600 (GMT +10:00), 660 (GMT +11:00), 720
(GMT +12:00), 780 (GMT +13:00)

• Якщо Ви розташовані на захід від Грінвіча (0 [GMT]), зна-
чення має бути від’ємним. Наприклад, значення параметра
для Нью-Йорка у США складає "-300" (східний стандартний
час, що на 5 годин відстає від часу GMT).

• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр
"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Time Zone (Cтоp. 105)

DST_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення переходу на літній час.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень • Y (увімкнути перехід на літній час)
• N (вимкнути перехід на літній час)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable DST (Enable Summer Time) (Cтоp. 106)

DST_OFFSET

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування кількості часу у хвилинах, на який слід перевести го-
динник, якщо для параметра "DST_ENABLE" встановлено значення
"Y".

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 0–720

Примітка
• Зазвичай для цього параметра встановлюється значення

"60".

Значення за умовчанням 60

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

DST Offset (Summer Time Offset) (Cтоp. 106)

DST_START_MONTH

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування місяця, з якого починається дія літнього часу.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 1–12

Значення за умовчанням 3

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Month (Cтоp. 106)

DST_START_ORDINAL_DAY

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера тижня, з якого починається дія літнього часу.
Фактичний день початку вказується в параметрі
"DST_START_DAY_OF_WEEK". Наприклад, щоб вибрати другу неді-
лю, вкажіть значення "2" для цього параметра та "0" для наступ-
ного.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".
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Діапазон значень 1–5
– 1: перший тиждень місяця
– 2: другий тиждень місяця
– 3: третій тиждень місяця
– 4: четвертий тиждень місяця
– 5: п’ятий тиждень місяця

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Day of Week (Cтоp. 107)

DST_START_DAY_OF_WEEK

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування дня тижня, з якого починається дія літнього часу.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 0–6
– 0: неділя
– 1: понеділок
– 2: вівторок
– 3: середа
– 4: четвер
– 5: п’ятниця
– 6: субота

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Day of Week (Cтоp. 107)

DST_START_TIME

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування моменту початку дії літнього часу у хвилинах після
12:00 AM.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 0–1439

Значення за умовчанням 120

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Time (Cтоp. 107)
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DST_STOP_MONTH

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування місяця, з якого завершується дія літнього часу.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 1–12

Значення за умовчанням 10

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Month (Cтоp. 107)

DST_STOP_ORDINAL_DAY

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера тижня, з якого завершується дія літнього часу.
Фактичний день завершення вказується в параметрі
"DST_STOP_DAY_OF_WEEK". Наприклад, щоб вибрати другу неді-
лю, вкажіть значення "2" для цього параметра та "0" для наступ-
ного.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 1–5
– 1: перший тиждень місяця
– 2: другий тиждень місяця
– 3: третій тиждень місяця
– 4: четвертий тиждень місяця
– 5: п’ятий тиждень місяця

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Day of Week (Cтоp. 108)

DST_STOP_DAY_OF_WEEK

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування дня тижня, з якого завершується дія літнього часу.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".
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Діапазон значень 0–6
– 0: неділя
– 1: понеділок
– 2: вівторок
– 3: середа
– 4: четвер
– 5: п’ятниця
– 6: субота

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Day of Week (Cтоp. 108)

DST_STOP_TIME

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування моменту завершення дії літнього часу у хвилинах пі-
сля 12:00 AM.

Примітка
• Цей параметр вимикається, якщо вказується параметр

"LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Діапазон значень 0–1439

Значення за умовчанням 120

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Time (Cтоp. 109)

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX

Формат значення Рядок
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Опис Вказування місцевого часового поясу у стандарті IEEE 1003.1
(POSIX) (тобто, "EST+5:00:00EDT
+4:00:00,M4.1.0/2:00:00,M10.5.0/2:00:00").

Примітка
• Якщо вказано цей параметр, вимикаються наведені нижче

параметри, а робота пристрою базуватиметься на цьому
параметрі.
– TIME_ZONE
– DST_ENABLE
– DST_OFFSET
– DST_START_MONTH
– DST_START_ORDINAL_DAY
– DST_START_DAY_OF_WEEK
– DST_START_TIME
– DST_STOP_MONTH
– DST_STOP_ORDINAL_DAY
– DST_STOP_DAY_OF_WEEK
– DST_STOP_TIME

Діапазон значень Макс. 70 символів

Значення за умовчанням Порожній рядок

5.3.3  Параметри системного журналу
SYSLOG_EVENT_SIP

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування подій системного журналу, пов’язаних із протоколом
SIP, які надсилаються серверу системного журналу.

Примітка
• Якщо рівень події перевищує або дорівнює встановленому

значенню, журнал надсилається серверу системного жур-
налу.

Діапазон значень 0–6
– 0: журнали не надсилаються
– 1: аварійна ситуація (найвищий рівень)
– 2: тривога
– 3: критична ситуація
– 4: помилка
– 5: попередження
– 6: інформаційна подія (найнижчий рівень)

Значення за умовчанням 0
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SYSLOG_EVENT_CFG

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування порогу подій системного журналу стосовно налашту-
вання.

Діапазон значень 0–6

Значення за умовчанням 0

SYSLOG_EVENT_VOIP

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування порогу подій системного журналу стосовно роботи
з’єднання VoIP.

Діапазон значень 0–6

Значення за умовчанням 0

SYSLOG_EVENT_TEL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування порогу подій системного журналу стосовно функцій те-
лефону.

Примітка
• Цей параметр незастосовний до попередніх версій. Жур-

нали не надсилатимуться серверу системного журналу, на-
віть якщо вказано значення "1–6".

Діапазон значень 0–6

Значення за умовчанням 0

SYSLOG_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера систем-
ного журналу.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок

SYSLOG_PORT

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування номера порту сервера системного журналу.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 514

SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n

Приклад імені параметра SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_1, SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_2, …,
SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між надсиланням підсумкової
інформації про пакети RTP серверу системного журналу.

Діапазон значень 0, 5–65535 (0: інформація не надсилається)

Значення за умовчанням 20

5.3.4  Параметри оновлення програмного забезпечення
FIRM_UPGRADE_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості виконання оновлення програмного забез-
печення пристроєм у разі виявлення новішої версії програмного
забезпечення.

Примітка
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.
• Локальні оновлення програмного забезпечення через

веб-інтерфейс користувача (® див. розділ 4.7.2  Local
Firmware Update) можна виконувати незалежно від зна-
чення цього параметра.

• Оновлення програмного забезпечення з використанням
TR-069 можна виконувати незалежно від значення цього
параметра.

Діапазон значень • Y (увімкнути оновлення ПЗ)
• N (вимкнути оновлення ПЗ)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable Firmware Update (Cтоp. 156)

FIRM_VERSION

Формат значення Рядок
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Опис Вказування поточної версії програмного забезпечення пристрою.

Примітка
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.

Діапазон значень 00.000–15.999

Значення за умовчанням Порожній рядок

FIRM_UPGRADE_AUTO

Формат значення Логічний

Опис Вказування способу оновлення: відображення повідомлення під-
твердження із запитом користувача на виконання оновлення про-
грамного забезпечення (ручне оновлення) чи виконання оновлен-
ня без запиту користувача (автоматичне) в разі виявлення при-
строєм новішої версії програмного забезпечення.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"FIRM_UPGRADE_ENABLE" встановлено значення "Y".
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.

Діапазон значень • Y (увімкнути автоматичне оновлення ПЗ)
• N (вимкнути автоматичне оновлення ПЗ)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Update Type (Cтоp. 157)

FIRM_FILE_PATH

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси зберігання файлу програмного забезпе-
чення.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"FIRM_UPGRADE_ENABLE" встановлено значення "Y".
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.
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Діапазон значень Макс. 500 символів

Примітка
• Формат має бути сумісним із RFC 1738, тобто мати виг-

ляд:
"<схема>://<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-шлях>".
– Частина "<користувач>" має бути коротшою за 128 сим-

волів.
– Частина "<пароль>" має бути коротшою за 128 симво-

лів.
– Частина "<користувач>:<пароль>@" може бути по-

рожньою.
– Загальна довжина частин "<схема>://" та

"<хост>:<порт>/<URL-шлях>" має бути меншою за 245
символів.

– Частину ":<порт>" можна опустити, якщо непотрібно
вказувати номер порту.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{mac}", він буде за-
мінений MAC-адресою в нижньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MAC}", він буде
замінений MAC-адресою у верхньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MODEL}", він буде
замінений назвою моделі пристрою.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{fwver}", він буде
замінений на "FIRM_VERSION" залежно від системи. За-
уважте, що це правило відрізняється від інших параметрів,
наприклад від "SIP_USER_AGENT".

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Firmware File URL (Cтоp. 157)

5.3.5  Параметри реєстрації
OPTION66_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення у пристрої режиму пошуку параметра 66
для отримання адреси або повного доменного імені TFTP-сервера
від DHCP-сервера.

Примітка
• Пристрій виконуватиме спроби завантаження конфігурацій-

них файлів із TFTP-сервера, IP -адреса чи повне доменне
ім’я якого вказані в полі параметра 66.

Діапазон значень • Y (увімкнути параметр 66)
• N (вимкнути параметр 66)

Значення за умовчанням Y

190 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

5.3.5 Параметри реєстрації



OPTION66_REBOOT

Формат значення Логічний

Опис Вказування автоматичного перезапуску пристрою після успішного
завершення попередньої реєстрації з використанням параметра
66 DHCP-сервера. Детальніше див. у розділі 2.1.4  Приклад нала-
штувань для попередньої реєстрації.

Діапазон значень • Y (перезапускати автоматично)
• N (не перезапускати автоматично)

Значення за умовчанням N

PROVISION_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості автоматичного налаштування пристрою
шляхом завантаження конфігураційних файлів із сервера реєстра-
ції телефонної системи.

Примітка
• Завантаження конфігураційних файлів із використанням

TR-069 можна виконувати незалежно від значення цього
параметра.

Діапазон значень • Y (увімкнути завантаження конфігураційних файлів)
• N (вимкнути завантаження конфігураційних файлів)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable Provisioning (Cтоp. 159)

CFG_STANDARD_FILE_PATH

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси стандартного конфігураційного файлу,
який використовується, коли для кожного пристрою потребуються
різні параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра "PROVISION_ENABLE" значення "Y".
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Діапазон значень Макс. 500 символів

Примітка
• Формат має бути сумісним зі стандартом RFC 1738, тобто

мати вигляд:
"<схема>://<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-шлях>"
– Частина "<користувач>" має бути коротшою за 128 сим-

волів.
– Частина "<пароль>" має бути коротшою за 128 симво-

лів.
– Частина "<користувач>:<пароль>@" може бути по-

рожньою.
– Загальна довжина частин "<схема>://" та

"<хост>:<порт>/<URL-шлях>" має бути меншою за 245
символів.

– Частину ":<порт>" можна опустити, якщо непотрібно
вказувати номер порту.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{mac}", він буде за-
мінений MAC-адресою в нижньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MAC}", він буде
замінений MAC-адресою у верхньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MODEL}", він буде
замінений назвою моделі пристрою.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{fwver}", він буде
замінений версією програмного забезпечення пристрою.

• Якщо ця URL-адреса закінчується символом "/" (скісна рис-
ка), в кінці URL-адреси автоматично додається
"Config{mac}.cfg".
Наприклад, CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://host/
dir/" перетворюється на
CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://host/dir/
Config{mac}.cfg".

Значення за умовчанням http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Standard File URL (Cтоp. 159)

CFG_PRODUCT_FILE_PATH

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси конфігураційного файлу виробу, який ви-
користовується, коли для пристроїв із однаковим номером моделі
потребуються однакові параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра "PROVISION_ENABLE" значення "Y".
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Діапазон значень Макс. 500 символів

Примітка
• Формат має бути сумісним зі стандартом RFC 1738, тобто

мати вигляд:
"<схема>://<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-шлях>"
– Частина "<користувач>" має бути коротшою за 128 сим-

волів.
– Частина "<пароль>" має бути коротшою за 128 симво-

лів.
– Частина "<користувач>:<пароль>@" може бути по-

рожньою.
– Загальна довжина частин "<схема>://" та

"<хост>:<порт>/<URL-шлях>" має бути меншою за 245
символів.

– Частину ":<порт>" можна опустити, якщо непотрібно
вказувати номер порту.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{mac}", він буде за-
мінений MAC-адресою в нижньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MAC}", він буде
замінений MAC-адресою у верхньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MODEL}", він буде
замінений назвою моделі пристрою.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{fwver}", він буде
замінений версією програмного забезпечення пристрою.

• Якщо ця URL-адреса закінчується символом "/" (скісна рис-
ка), в кінці URL-адреси автоматично додається
"{MODEL}.cfg".
Наприклад, CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://host/
dir/" перетворюється на
CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://host/dir/
{MODEL}.cfg".

Значення за умовчанням Порожній рядок

Примітка
• Вказана дилером телефонної системи URL-адреса може

бути наперед заданою у пристрої.

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Product File URL (Cтоp. 160)

CFG_MASTER_FILE_PATH

Формат значення Рядок
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Опис Вказування URL-адреси головного конфігураційного файлу, який
використовується, коли для всіх пристроїв потребуються однакові
параметри.

Примітка
• В разі змінення цього параметра також встановіть для па-

раметра "PROVISION_ENABLE" значення "Y".

Діапазон значень Макс. 500 символів

Примітка
• Формат має бути сумісним зі стандартом RFC 1738, тобто

мати вигляд:
"<схема>://<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-шлях>"
– Частина "<користувач>" має бути коротшою за 128 сим-

волів.
– Частина "<пароль>" має бути коротшою за 128 симво-

лів.
– Частина "<користувач>:<пароль>@" може бути по-

рожньою.
– Загальна довжина частин "<схема>://" та

"<хост>:<порт>/<URL-шлях>" має бути меншою за 245
символів.

– Частину ":<порт>" можна опустити, якщо непотрібно
вказувати номер порту.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{mac}", він буде за-
мінений MAC-адресою в нижньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MAC}", він буде
замінений MAC-адресою у верхньому регістрі.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{MODEL}", він буде
замінений назвою моделі пристрою.

• Якщо в цю URL-адресу включено текст "{fwver}", він буде
замінений версією програмного забезпечення пристрою.

• Якщо ця URL-адреса закінчується символом "/" (скісна рис-
ка), в кінці URL-адреси автоматично додається "sip.cfg".
Наприклад, CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/
dir/" перетворюється на
CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/dir/
sip.cfg".

Значення за умовчанням Порожній рядок

Примітка
• Вказана дилером телефонної системи URL-адреса може

бути наперед заданою у пристрої.

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Master File URL (Cтоp. 160)

CFG_FILE_KEY1

Формат значення Рядок
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Опис Вказування ключа шифрування (пароля), який використовується
для розшифровування конфігураційних файлів.

Примітка
• Якщо розширенням конфігураційного файлу є ".e1c", він бу-

де розшифрований з використанням цього ключа.

Діапазон значень 32-бітні символи

Примітка
• Якщо цей параметр вказується як порожній рядок, розши-

фровування з його використанням вимикається.

Значення за умовчанням В кожному пристрої наперед задається унікальне значення.

CFG_FILE_KEY2

Формат значення Рядок

Опис Вказування ключа шифрування (пароля), який використовується
для розшифровування конфігураційних файлів.

Примітка
• Якщо розширенням конфігураційного файлу є ".e2c", він бу-

де розшифрований з використанням цього ключа.

Діапазон значень 32-бітні символи

Примітка
• Якщо цей параметр вказується як порожній рядок, розши-

фровування з його використанням вимикається.

Значення за умовчанням Порожній рядок

CFG_FILE_KEY3

Формат значення Рядок

Опис Вказування ключа шифрування (пароля), який використовується
для розшифровування конфігураційних файлів.

Примітка
• Якщо розширенням конфігураційного файлу є ".e3c", він бу-

де розшифрований з використанням цього ключа.

Діапазон значень 32-бітні символи

Примітка
• Якщо цей параметр вказується як порожній рядок, розши-

фровування з його використанням вимикається.

Значення за умовчанням Порожній рядок
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CFG_FILE_KEY_LENGTH

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування довжин ключів у бітах, які використовуються для роз-
шифровування конфігураційних файлів.

Діапазон значень 128

Значення за умовчанням 128

CFG_CYCLIC

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення періодичної перевірки пристроєм наяв-
ності оновлених конфігураційних файлів.

Діапазон значень • Y (увімкнути періодичну перевірку конфігураційних файлів)
• N (вимкнути періодичну перевірку конфігураційних файлів)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Cyclic Auto Resync (Cтоp. 160)

CFG_CYCLIC_INTVL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу у хвилинах між періодичними перевір-
ками наявності оновлених конфігураційних файлів.

Діапазон значень 1–40320

Значення за умовчанням 10080

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Resync Interval (Cтоp. 161)

CFG_RTRY_INTVL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу у хвилинах між повторними спробами
перевірки пристроєм наявності оновлених конфігураційних файлів
після виникнення помилки доступу до конфігураційних файлів.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CFG_CYCLIC" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 1–1440

Значення за умовчанням 30

196 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

5.3.5 Параметри реєстрації



CFG_RESYNC_TIME

Формат значення Рядок

Опис Вказування моменту часу (год:хв) перевірки пристроєм наявності
оновлених конфігураційних файлів.

Діапазон значень 00:00–23:59

Примітка
• Якщо значення цього параметра є будь-яким дійсним зна-

ченням, відмінним від порожнього рядка, пристрій заванта-
жуватиме конфігураційні файли у фіксований момент часу,
а параметри "CFG_CYCLIC", "CFG_CYCLIC_INTVL" та
"CFG_RTRY_INTVL" вимкнуться.

• Якщо значення цього параметра є порожнім рядком, функ-
ція завантаження конфігураційних файлів у фіксований мо-
мент часу вимикається.

Значення за умовчанням Порожній рядок

CFG_RESYNC_DURATION

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказує період часу, в хвилинах, що додається до
"CFG_RESYNC_TIME", щоб створити діапазон в якому пристрій пе-
ревіряє оновлення файлів конфігурації. Перевірка буде виконува-
тися у довільний час в межах цього діапазону.

Діапазон значень 0–1439

Значення за умовчанням 0

CFG_RESYNC_FROM_SIP

Формат значення Рядок

Опис Вказування значення заголовка "Event", що надсилається із
SIP-сервера пристрою, щоб пристрій отримав конфігураційні фай-
ли з сервера реєстрації.

Діапазон значень Макс. 15 символів

Примітка
• Порожній рядок не допускається.

Значення за умовчанням check-sync

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Header Value for Resync Event (Cтоp. 161)
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MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP

Формат значення Логічний

Опис Виконання команди скидання веб-параметрів для параметрів, що
вказані нижче.
FIRM_UPGRADE_ENABLE
FIRM_UPGRADE_AUTO
FIRM_FILE_PATH
PROVISION_ENABLE
CFG_CYCLIC
CFG_CYCLIC_INTVL
CFG_RESYNC_FROM_SIP
CFG_STANDARD_FILE_PATH
CFG_PRODUCT_FILE_PATH
CFG_MASTER_FILE_PATH

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням N

5.3.6  Параметри сервера керування
ACS_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси сервера автоматичного налаштування
для використання TR-069.

Примітка
• Цей параметр має вказуватись у форматі дійсної URL-ад-

реси для протоколів HTTP або HTTPS, як це визначено у
RFC 3986.

Діапазон значень Макс. 256 символів

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Management Server URL (Cтоp. 162)

ACS_USER_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора користувача сервера автоматичного
налаштування для використання TR-069.

Діапазон значень Макс. 255 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок
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Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication ID (Cтоp. 162)

ACS_PASS

Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля користувача сервера автоматичного налашту-
вання для використання TR-069.

Діапазон значень Макс. 255 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Password (Cтоp. 162)

PERIODIC_INFORM_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення періодичного надсилання обладнанням
CPE (Customer Premises Equipment – обладнання у приміщенні клі-
єнта) інформації про обладнання CPE серверу ACS
(Auto-Configuration Server – сервер автоматичного налаштування)
шляхом виклику методу Inform.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням N

PERIODIC_INFORM_INTERVAL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між спробами підключення
обладнання CPE до сервера ACS і виклику методу Inform.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"PERIODIC_INFORM_ENABLE" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 30–2419200

Значення за умовчанням 86400

PERIODIC_INFORM_TIME

Формат значення Рядок
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Опис Вказування моменту часу (UTC) початку періодичного виклику об-
ладнанням CPE методу Inform.

Примітка
• Кожний виклик методу Inform має відбуватись у вказаний

момент часу плюс/мінус цілочисельна величина, пропор-
ційна значенню "PERIODIC_INFORM_INTERVAL". Пара-
метр "PERIODIC_INFORM_TIME" використовується тільки
для встановлення "фази" періодичного виклику методу
Inform. Фактичне значення може бути довільно встановле-
ним у віддалене минуле чи майбутнє.
Наприклад, якщо для параметра
"PERIODIC_INFORM_INTERVAL" встановлено значення
86400 (один день) і для "PERIODIC_INFORM_TIME" встано-
влено північ певного дня, це означає, що періодичний вик-
лик методу Inform відбуватиметься щодня опівночі, почи-
наючи із вказаної дати.

• Якщо для часу встановлене значення "невизначений час",
час моменту початку залежить від параметрів обладнання
CPE. Однак, параметр "PERIODIC_INFORM_INTERVAL" все
одно має бути прив’язаним до нього.
Якщо для обладнання CPE не доступно вказування абсо-
лютного часу, періодичний виклик методу Inform має бути
таким самим, як і в разі, коли для параметра
"PERIODIC_INFORM_TIME" встановлено значення "невиз-
начений час".

• Часові пояси, відмінні від UTC, не підтримуються.

Діапазон значень 4–32 символи

Значення за умовчанням 0001-01-01T00:00:00Z (невизначений час)

CON_REQ_USER_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказування імені користувача, що використовується для автенти-
фікації сервера ACS під час надсилання запиту підключення до
обладнання CPE.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

CON_REQ_PASS

Формат значення Рядок
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Опис Вказування пароля, що використовується для автентифікації сер-
вера ACS під час надсилання запиту підключення до обладнання
CPE.

Примітка
• Якщо вказано параметр "CON_REQ_USER_ID", порожній ря-

док для цього параметра не допускається.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

ANNEX_G_STUN_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Дозвіл CPE використовувати STUN. Це значення застосовується
лише до використання STUN у поєднанні з ACS для дозволу пере-
дачі запитів на підключення за протоколом UDP.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням N

ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування імені хоста або IP-адреси STUN-сервера, за якими
CPE надсилатиме запити зв’язування.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"ANNEX_G_STUN_ENABLE" встановлено значення "Y".
• Якщо для цього параметра вказано пустий рядок або для

параметра "ANNEX_G_STUN_ENABLE" встановлено значен-
ня "Y", CPE має використовувати адресу ACS, отриману з
частини "хост" URL-адреси ACS.

Діапазон значень Макс. 256 символів

Значення за умовчанням Порожній рядок

ANNEX_G_STUN_SERV_PORT

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування номера порту STUN-сервера, за яким CPE надсилати-
ме запити зв’язування.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"ANNEX_G_STUN_ENABLE" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 3478

ANNEX_G_STUN_USER_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказування імені користувача STUN, яке використовуватиметься в
запитах зв’язування (тільки у разі запиту STUN-сервером перевір-
ки цілісності повідомлень).

Примітка
• Якщо для цього параметра вказано пустий рядок, CPE не

має надсилати запити зв’язування STUN із перевіркою ці-
лісності повідомлень.

Діапазон значень Макс. 256 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

ANNEX_G_STUN_PASS

Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля STUN, який використовуватиметься для розра-
хунку атрибута MESSAGE-INTEGRITY у запитах зв’язування (тіль-
ки у разі запиту STUN-сервером перевірки цілісності повідомлень).
Після зчитування цей параметр повертає пустий рядок незалежно
від фактичного значення.

Діапазон значень Макс. 256 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування максимального періоду часу в секундах, протягом яко-
го CPE має надсилати запити зв’язування STUN задля підтримки
зв’язування на шлюзі. Це особливо стосується запитів зв’язування,
надісланих з адреси та порту запиту підключення за протоколом
UDP.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"ANNEX_G_STUN_ENABLE" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 1–3600

Значення за умовчанням 300

ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування мінімального періоду часу в секундах, протягом якого
CPE може надсилати запити зв’язування STUN задля підтримки
зв’язування на шлюзі. Це обмеження особливо стосується запитів
зв’язування, надісланих з адреси та порту запиту підключення за
протоколом UDP, а також тих, що не містять атрибута
BINDING-CHANGE.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"ANNEX_G_STUN_ENABLE" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 1–3600

Значення за умовчанням 30

UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування мінімального часу в секундах між сповіщеннями про
активний стан, що надсилаються у разі змінення
"UDPConnectionRequestAddress" (якщо сповіщення про активний
стан увімкнені).

Діапазон значень 0–65535

Значення за умовчанням 0
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5.4  Параметри мережі

5.4.1  Параметри IP-адреси
CONNECTION_TYPE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування способу призначення IP-адреси: автоматично (DHCP)
чи вручну (статично).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

Діапазон значень • 1 (DHCP)
• 0 (статично)

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Connection Mode (Cтоp. 82)

HOST_NAME

Формат значення Рядок

Опис Вказування імені хоста DHCP-сервера для пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "1".

Діапазон значень Макс. 63 символи

Примітка
• Порожній рядок не допускається.
• Якщо в параметр включено текст "{MODEL}", він буде замі-

нений назвою моделі пристрою.

Значення за умовчанням {MODEL}

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Host Name (Cтоp. 82)

DHCP_DNS_ENABLE

Формат значення Логічний
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Опис Вказування способу призначення адрес DNS-серверів: автоматич-
но чи вручну (до 2 адрес).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "1" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

Діапазон значень • Y (використовувати "USER_DNS1_ADDR" або
"USER_DNS1_ADDR" й "USER_DNS2_ADDR")

• N (отримувати адресу DNS-сервера автоматично)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Domain Name Server (Cтоp. 83)

STATIC_IP_ADDRESS

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "0" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

• В разі вказування цього параметра також вкажіть у конфі-
гураційному файлі параметр "STATIC_SUBNET".

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Static IP Address (Cтоp. 83)

STATIC_SUBNET

Формат значення Рядок

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 205

5.4.1 Параметри IP-адреси



Опис Вказування маски підмережі пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "0" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

• В разі вказування цього параметра також вкажіть у конфі-
гураційному файлі параметр "STATIC_IP_ADDRESS".

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Subnet Mask (Cтоp. 84)

STATIC_GATEWAY

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси шлюзу за умовчанням для мережі, до якої
підключено пристрій.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "0" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

• В разі вказування цього параметра також вкажіть у конфі-
гураційному файлі параметри "STATIC_IP_ADDRESS" і
"STATIC_SUBNET".

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Default Gateway (Cтоp. 84)

USER_DNS1_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси первинного DNS-сервера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "0" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".
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Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

DNS1 (Cтоp. 84)

USER_DNS2_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного DNS-сервера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"CONNECTION_TYPE" встановлено значення "0" і для
"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо телефонного
інтерфейсу користувача

Налаштування параметрів мережі пристрою (Cтоp. 21)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

DNS2 (Cтоp. 85)

5.4.2  Параметри DNS-серверів
DNS_QRY_PRLL

Формат значення Логічний

Опис Вказування способу створення запитів DNS: паралельно чи послі-
довно.

Діапазон значень • Y (паралельно)
• N (послідовно)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", пристрій надсилатиме всі

запити DNS одночасно. Відповідь від першого DNS буде
прийнята та використана пристроєм.

• Якщо встановлено "N", пристрій надсилатиме запити DNS
послідовно.
Пристрій надсилатиме запит DNS-серверу з найвищим прі-
оритетом протягом попередньо запрограмованого проміж-
ку часу (5 секунд). Після спливання часу за таймером буде
надіслано запит другому за пріоритетом DNS-серверу.

Значення за умовчанням Y
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DNS_PRIORITY

Формат значення Логічний

Опис Вказування пріоритету DNS-сервера.

Діапазон значень • Y ("DNS1_ADDR" і "DNS2_ADDR" перші за пріоритетом)
• N ("DNS1_ADDR" і "DNS2_ADDR" не мають пріоритету)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", спочатку надсилатимуться

запити DNS-серверам, вказаним у параметрах
"DNS1_ADDR" і "DNS2_ADDR". Якщо надсилання запитів за-
вершиться помилкою, буде надіслано запит DNS-серверу,
вказаному користувачем (за допомогою DHCP-сервера чи
статично).

• Якщо встановлено значення "N", спочатку надсилатиметь-
ся запит DNS-серверу, вказаному користувачем (за допо-
могою DHCP-сервера чи статично). Якщо надсилання за-
питу завершиться помилкою, будуть надіслані запити
DNS-серверам, вказаним у параметрах "DNS1_ADDR" і
"DNS2_ADDR".

Значення за умовчанням N

DNS1_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси первинного DNS-сервера дилера телефон-
ної системи.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

DNS2_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного DNS-сервера дилера телефон-
ної системи.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

5.4.3  Параметри порту Ethernet
VLAN_ENABLE

Формат значення Логічний
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Опис Вказування використання функції мережі VLAN для підвищення
безпеки з’єднання VoIP.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".
• Значення "Y" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE",
"IEEE8021X_ENABLE".
Якщо значення "Y" установлено для двох або більше із за-
значених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" >
"LLDP_ENABLE". Отже, якщо значення "Y" установлено для
обох параметрів "VLAN_ENABLE" і "LLDP_ENABLE", засто-
совуються налаштування, що відносяться до параметра
VLAN.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable VLAN (Cтоp. 89)

VLAN_ID_IP_PHONE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування ідентифікатора VLAN ID пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметрів

"NW_SETTING_ENABLE" і "IEEE8021X_ENABLE" (тільки мо-
дель KX-UT248) встановлено значення "N".

Діапазон значень 1–4094

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

IP Phone (VLAN ID) (Cтоp. 89)

VLAN_PRI_IP_PHONE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера пріоритету пристрою.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметрів

"NW_SETTING_ENABLE" і "IEEE8021X_ENABLE" (тільки мо-
дель KX-UT248) встановлено значення "N".
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Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 7

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

IP Phone (Priority) (Cтоp. 89)

VLAN_ID_PC

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування ідентифікатора VLAN ID комп’ютера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметрів

"NW_SETTING_ENABLE" і "IEEE8021X_ENABLE" (тільки мо-
дель KX-UT248) встановлено значення "N".

Діапазон значень 1–4094

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

PC (VLAN ID) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 90)

VLAN_PRI_PC

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера пріоритету ПК.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметрів

"NW_SETTING_ENABLE" і "IEEE8021X_ENABLE" (тільки мо-
дель KX-UT248) встановлено значення "N".

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

PC (Priority) (тільки моделі KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/
KX-UT248) (Cтоp. 90)

5.4.4  Параметри протоколу IEEE 802.1X (тільки модель
KX-UT248)
IEEE8021X_ENABLE

Формат значення Логічний
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5.4.4 Параметри протоколу IEEE 802.1X (тільки модель KX-UT248)



Опис Вибір необхідності використання протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".
• Значення "Y" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE",
"IEEE8021X_ENABLE".
Якщо значення "Y" установлено для двох або більше із за-
значених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" >
"LLDP_ENABLE". Отже, якщо значення "Y" установлено для
обох параметрів "VLAN_ENABLE" і "LLDP_ENABLE", засто-
совуються налаштування, що відносяться до параметра
VLAN.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable IEEE802.1X (Cтоp. 91)

IEEE8021X_AUTH_PRTCL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказує метод автентифікації, який використовується із протоколом
IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"VLAN_ENABLE" встановлено значення "N".

Діапазон значень • 1 (PEAP)
• 0 (EAP-MD5)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Protocol (Cтоp. 91)

IEEE8021X_USER_ID

Формат значення Рядок

Опис Вказує ідентифікатор автентифікації, потрібний для автентифікації
протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"VLAN_ENABLE" встановлено значення "N".
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5.4.4 Параметри протоколу IEEE 802.1X (тільки модель KX-UT248)



Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication ID (Cтоp. 91)

IEEE8021X_USER_PASS

Формат значення Рядок

Опис Вказує пароль автентифікації, що використовується для автенти-
фікації протоколу IEEE 802.1X.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"VLAN_ENABLE" встановлено значення "N".

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Password (Cтоp. 92)

5.4.5  Параметри HTTP
HTTPD_PORTOPEN_AUTO

Формат значення Логічний

Опис Вказування постійно відкритого веб-порту пристрою.

Діапазон значень • Y (веб-порт постійно відкритий)
• N (веб-порт закритий [його можна тимчасово відкрити через те-

лефонний інтерфейс користувача])

Зауваження
• Якщо встановлюється значення "Y", слід повністю усвідо-

млювати можливість несанкціонованого доступу до при-
строю через веб-інтерфейс користувача, тому Ви змінюєте
значення цього параметра на власний ризик. Крім того, слід
вжити всіх заходів безпеки щодо підключення до зовнішньої
мережі та контролювати всі паролі, що використовуються
для входу у веб-інтерфейс користувача.

Значення за умовчанням N

HTTP_VER

Формат значення Цілочисельний
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5.4.5 Параметри HTTP



Опис Вказування версії протоколу HTTP, використовуваного для підклю-
чення за HTTP.

Діапазон значень • 1 (використовувати HTTP 1.0)
• 0 (використовувати HTTP 1.1)

Примітка
• У даному пристрої настійно рекомендується вибирати зна-

чення "1". Однак, якщо HTTP-сервер не працює належним
чином із протоколом версії HTTP 1.0, спробуйте змінити
значення параметра на "0".

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

HTTP Version (Cтоp. 92)

HTTP_USER_AGENT

Формат значення Рядок

Опис Вказування текстового рядка, який надсилається як агент користу-
вача в заголовках запитів HTTP.

Діапазон значень Макс. 40 символів

Примітка
• Порожній рядок не допускається.
• Якщо в параметр включено текст "{mac}", він буде заміне-

ний MAC-адресою в нижньому регістрі.
• Якщо в параметр включено текст "{MAC}", він буде заміне-

ний MAC-адресою у верхньому регістрі.
• Якщо в параметр включено текст "{MODEL}", він буде замі-

нений назвою моделі пристрою.
• Якщо в параметр включено текст "{fwver}", він буде заміне-

ний версією програмного забезпечення пристрою.

Значення за умовчанням Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

HTTP User Agent (Cтоp. 93)

HTTP_SSL_VERIFY

Формат значення Цілочисельний

Опис Увімкнення чи вимкнення перевірки кореневого сертифіката.
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5.4.5 Параметри HTTP



Діапазон значень • 0 (перевірка кореневого сертифіката не виконується)
• 1 (проста перевірка кореневого сертифіката)
• 2 (точна перевірка кореневого сертифіката)

Примітка
• Якщо встановлено значення "0", перевірка кореневого сер-

тифіката вимикається.
• Якщо встановлено значення "1", перевірка кореневого сер-

тифіката вмикається. У цьому разі перевіряються дійсність
дати сертифіката, ланцюжок сертифікатів і підтвердження
кореневого сертифіката.

• Якщо встановлено значення "2", вмикається точна перевір-
ка сертифіката. У цьому разі крім перевірок, що виконують-
ся за вибору значення "1", перевіряється дійсність імені
сервера.

• Якщо пристрій не отримав поточний час, перевірка не буде
виконуватись незалежно від значення цього параметра.
Щоб виконати перевірку, спочатку необхідно встановити
NTP-сервер.

Значення за умовчанням 0

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора URI кореневого сертифіката.

Примітка
• Змінення цього параметра може потребувати перезапуску

пристрою.

Діапазон значень Макс. 500 символів

Примітка
• Формат має бути сумісним зі стандартом RFC 1738, тобто

мати вигляд:
"<схема>://<користувач>:<пароль>@<хост>:<порт>/
<URL-шлях>"
– Частина "<користувач>" має бути коротшою за 128 сим-

волів.
– Частина "<пароль>" має бути коротшою за 128 симво-

лів.
– Частина "<користувач>:<пароль>@" може бути по-

рожньою.
– Загальна довжина частин "<схема>://" та

"<хост>:<порт>/<URL-шлях>" має бути меншою за 245
символів.

– Частину ":<порт>" можна опустити, якщо непотрібно
вказувати номер порту.

Значення за умовчанням Порожній рядок
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5.4.5 Параметри HTTP



5.4.6  Параметри регулювання часу
NTP_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені NTP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

NTP Server Address (Cтоp. 105)

TIME_SYNC_INTVL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між повторними спробами
синхронізації в разі відсутності відповіді від NTP-сервера.

Діапазон значень 10–86400

Значення за умовчанням 60

TIME_QUERY_INTVL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між спробами синхронізації
з NTP-сервером.

Діапазон значень 10–86400

Значення за умовчанням 43200

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Synchronization Interval (Cтоp. 105)

5.4.7  Параметри STUN-сервера
STUN_SERV_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені STUN-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок
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5.4.7 Параметри STUN-сервера



Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

STUN Server Address (Cтоp. 95)

STUN_SERV_PORT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту STUN-сервера.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 3478

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

STUN Server Port (Cтоp. 96)

STUN_2NDSERV_ADDR

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного STUN-сервера.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо параметр

"STUN_SERV_ADDR" вказаний у форматі запису IP-адреси.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

STUN_2NDSERV_PORT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту вторинного STUN-сервера.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 3478

5.4.8  Різні параметри мережі
NW_SETTING_ENABLE

Формат значення Логічний
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5.4.8 Різні параметри мережі



Опис Увімкнення чи вимкнення налаштування параметрів мережі із при-
строю.

Примітка
• Якщо змінити значення цього параметра на "N", коли пара-

метри мережі (крім "HOST_NAME") з розділу 5.4.1  Парамет-
ри IP-адреси були налаштовані через веб-інтерфейс кори-
стувача, скиньте ці параметри, виконавши команду скидан-
ня веб-параметрів із веб-інтерфейсу користувача, а потім
змініть цей параметр на "N".

Діапазон значень • Y (увімкнути налаштування параметрів мережі)
• N (вимкнути налаштування параметрів мережі)

Значення за умовчанням Y

CUSTOM_WEB_PAGE

Формат значення Цілочисельний

Опис Увімкнення чи вимкнення параметрів із розділів 4.3.1  Basic
Network Settings та 4.4.5  Time Adjust Settings через веб-інтер-
фейс користувача в разі входу з обліковим записом користувача.

Діапазон значень 0–3
– 0: увімкнути "Основні параметри мережі" та "Параметри регу-

лювання часу"
– 1: вимкнути "Основні параметри мережі"
– 2: вимкнути "Параметри регулювання часу"
– 3: вимкнути "Основні параметри мережі" та "Параметри регу-

лювання часу"

Значення за умовчанням 0

5.4.9  Параметри LLDP-MED
LLDP_ENABLE

Формат значення Цілочисельний
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5.4.9 Параметри LLDP-MED



Опис Увімкнення або вимкнення надсилання та отримання кадрів LLDP.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"NW_SETTING_ENABLE" встановлено значення "N".
• Значення "Y" слід установлювати тільки для одного із па-

раметрів "LLDP_ENABLE", "VLAN_ENABLE",
"IEEE8021X_ENABLE".
Якщо значення "Y" установлено для двох або більше із за-
значених вище параметрів, налаштування мають наступ-
ний пріоритет: "IEEE8021X_ENABLE" > "VLAN_ENABLE" >
"LLDP_ENABLE". Отже, якщо значення "Y" установлено для
обох параметрів "VLAN_ENABLE" і "LLDP_ENABLE", засто-
совуються налаштування, що відносяться до параметра
VLAN.

Діапазон значень • Y: увімкнено
• N: вимкнено

Значення за умовчанням Y

LLDP_INTERVAL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування інтервалу між надсиланням кожного кадру LLDP, у се-
кундах.

Діапазон значень 1–3600

Значення за умовчанням 30

LLDP_VLAN_ID_PC

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування ідентифікатора VLAN ID для порту комп’ютера, якщо
LLDP увімкнено.

Діапазон значень 0–4094

Значення за умовчанням 0

LLDP_VLAN_PRI_PC

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування пріоритету VLAN для порту комп’ютера, якщо LLDP
увімкнено.

Діапазон значень 0–7

Значення за умовчанням 0
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5.4.9 Параметри LLDP-MED



5.5  Параметри телефону

5.5.1  Параметри керування викликом
VM_SUBSCRIBE_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування надсилання запитів SUBSCRIBE серверу голосової
пошти.

Примітка
• Телефонна система має підтримувати голосову пошту.

Діапазон значень • Y (надсилати запити SUBSCRIBE)
• N (не надсилати запити SUBSCRIBE)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server (Cтоp. 131)

CONFERENCE_SERVER_URI

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора URI, що використовується сервером
конференцій і містить: "sip:", частину з ідентифікатором користу-
вача, символ "@" та частину з іменем хоста, наприклад
"sip:conference@example.com".

Примітка
• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-

стувача ("conference" в наведеному вище прикладі) може
містити до 63 символів, а частина з іменем хоста
("example.com" в наведеному вище прикладі) – до 127 сим-
волів.

• Доступність залежить від телефонної системи.

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Conference Server URI (Cтоp. 132)

FIRSTDIGIT_TIM

Формат значення Цілочисельний
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5.5.1 Параметри керування викликом



Опис Вказування тривалості часу в секундах між введенням перших
цифр під час набору номера. Коли спливає час за цим таймером,
пристрій відтворює тональний сигнал "зайнято".

Діапазон значень 1–600

Значення за умовчанням 30

INTDIGIT_TIM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах між введенням послідовних
цифр під час набору номера. Коли після натискання останньої кла-
віші спливає час за цим таймером, починається набір номера.

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Inter-digit Timeout (Cтоp. 132)

MACRODIGIT_TIM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого пристрій
очікує, якщо в номерному плані введено "T" або "t".

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer for Dial Plan (Cтоp. 132)

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE

Формат значення Рядок

Опис Вказування числа, яке відображатиметься замість символу "+" на
початку номера, якщо номер телефону вхідного міжнародного ви-
клику містить "+".

Діапазон значень Макс. 8 символи (містить 0–9, * і #)

Примітка
• Інші символи не допускаються.

Значення за умовчанням Порожній рядок ("+" видаляється)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

International Call Prefix (Cтоp. 132)
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COUNTRY_CALLING_CODE

Формат значення Рядок

Опис Вказування коду виклику для країни/регіону, що використовується
для порівняння під час набору із журналу вхідних викликів номера,
в якому міститься символ "+".

Діапазон значень Макс. 8 символів (містить 0–9)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Country Calling Code (Cтоp. 133)

NATIONAL_ACCESS_CODE

Формат значення Рядок

Опис Якщо під час набору із журналу вхідних викликів номера, в якому
міститься символ "+", код виклику для країни співпадає з ним, код
виклику для країни видаляється та додається місцевий код викли-
ку.

Діапазон значень Макс. 8 символи (містить 0–9, * і #)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

National Access Code (Cтоp. 133)

DEFAULT_LINE_SELECT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування лінії, яка використовується для виконання вихідних ви-
кликів, якщо під час набору не було вказано лінію.

Примітка
• Доступні номери ліній відрізняються залежно від типу ви-

користовуваного пристрою.

Діапазон значень 1–2 (для моделей KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (для моделей KX-UT133/KX-UT136)
1–6 (для моделей KX-UT248)

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Default Line for Outgoing (Cтоp. 133)

DATA_LINE_MODE

Формат значення Логічний

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 221

5.5.1 Параметри керування викликом



Опис Увімкнення чи вимкнення надсилання та отримання з використан-
ням режиму лінії даних.

Діапазон значень • Y (увімкнути режим лінії даних)
• N (вимкнути режим лінії даних)

Значення за умовчанням N

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT

Формат значення Рядок

Опис Вказування номера функції, призначеної кнопці BLF для перехо-
плення виклику.

Діапазон значень Макс. 4 символи (містить 0–9, * і #)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Direct Call Pickup (Cтоp. 134)

TALK_PACKAGE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення функцій відповіді/отримання натискан-
ням кнопки.

Примітка
• Якщо для цього параметра встановлено значення "Y", до

заголовка подій Allow додається текст "talk".

Діапазон значень • Y (увімкнути пакет розмов)
• N (вимкнути пакет розмов)

Значення за умовчанням N

HOLD_PACKAGE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення функції утримання натисканням кнопки.

Примітка
• Якщо для цього параметра встановлено значення "Y", до

заголовка подій Allow додається текст "hold".

Діапазон значень • Y (увімкнути пакет утримання)
• N (вимкнути пакет утримання)

Значення за умовчанням N
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HOLD_RECALL_TIM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу таймера нагадування про утримання
виклику. Якщо встановлено значення "0", функція вимикається.

Діапазон значень 0–240 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 60

AUTO_ANS_RING_TIM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування кількості секунд після отримання виклику, протягом
яких пристрій в режимі автоматичної відповіді дзвонитиме до ав-
томатичного прийому виклику.

Діапазон значень 0–15

Значення за умовчанням 5

RINGING_OFF_SETTING_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості вимкнення дзвінка із телефону в разі от-
римання вхідних викликів. Якщо параметр вимкнений, користувачі
не можуть запобігти лунанню дзвінка в разі отримання вхідних ви-
кликів.

Діапазон значень • Y (увімкнути параметр вимкнення дзвінка)
• N (вимкнути параметр вимкнення дзвінка)

Значення за умовчанням Y

AUTO_CALL_HOLD

Формат значення Логічний

Опис Вибір між роз’єднанням або встановленням на утримання викликів
після натискання кнопки DN під час розмови.

Діапазон значень • Y (увімкнути автоматичне утримання виклику)
• N (вимкнути автоматичне утримання виклику)

Значення за умовчанням Y

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE

Формат значення Логічний
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Опис Вказування можливості відображення журналу викликів після на-
тискання кнопки повторного набору номера за покладеної слухав-
ки.

Діапазон значень • Y (відображати журнал вихідних викликів після натискання
кнопки повторного набору номера)

• N (не відображати журнал викликів після натискання кнопки по-
вторного набору номера)

Значення за умовчанням N

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування дозволу операцій переадресації за покладеної слухав-
ки.

Діапазон значень • Y (увімкнути переадресацію за покладеної слухавки)
• N (вимкнути переадресацію за покладеної слухавки)

Значення за умовчанням Y

DISCONNECTION_MODE

Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір тонального сигналу (тональний переривчастий сигнал "від-
мова в обслуговуванні" або тональний сигнал "зайнято"), що вико-
ристовується в разі помилки набору номера.

Діапазон значень 1–2
– 1: Режим1 (сигнал "відмова в обслуговуванні")
– 2: Режим2 (сигнал "зайнято")

Значення за умовчанням 1

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах до початку відтворення то-
нального сигналу роз’єднання в разі використання слухавки, коли
інший абонент завершує виклик.

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 10

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування тривалості часу в секундах до початку відтворення то-
нального сигналу роз’єднання в разі використання режиму гучно-
мовного зв’язку, коли інший абонент завершує виклик.

Діапазон значень 1–15

Значення за умовчанням 3

KEY_PAD_TONE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення тональних сигналів натискання клавіш.

Діапазон значень • Y (увімкнути тональні сигнали натискання клавіш)
• N (вимкнути тональні сигнали натискання клавіш)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Key Click Tone (Cтоp. 150)

HOLD_AND_CALL_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи ввімкнена функція здійснення виклику, за наявності ви-
клику на утриманні.

Діапазон значень • Y: утримання та виклик
• N: утримання та бездіяльність

Значення за умовчанням Y

HOLD_TRANSFER_OPERATION

Формат значення Логічний

Опис Вказує метод переадресації викликів.

Діапазон значень • Y: увімкнено (Натисніть кнопку "Hold" (Утримувати) для пере-
адресації виклику.)

• N: вимкнено (Натисніть кнопку "Transfer" (Переадресація) для
переадресації виклику.)

Значення за умовчанням N

5.5.2  Параметри тональних сигналів
DIAL_TONE1_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами
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Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу 1. Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 350,440

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Frequencies (Cтоp. 145)

DIAL_TONE1_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу 1 у децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE1_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу 1.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE1_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу 1.
Використовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2,
увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Timings (Cтоp. 146)
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DIAL_TONE2_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу 2. Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 350,440

DIAL_TONE2_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу 2 у децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE2_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу 2.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE2_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу 2.
Використовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2,
увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,0
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DIAL_TONE4_FRQ

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу 4 (переривчастий сигнал), який сповіщає про голосову пошту,
що очікує. Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 350,440

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Frequencies (Cтоp. 148)

DIAL_TONE4_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу 4 (переривчастий сиг-
нал) у децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE4_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу 4 (пере-
ривчастий сигнал).

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 0

DIAL_TONE4_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу 4
(переривчастий сигнал), який сповіщає про голосову пошту, що
очікує. Використовуються до 22 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк.
2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 560 мілісекунд або більше.
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Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Timings (Cтоp. 148)

BUSY_TONE_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних сигналів
"зайнято". Використовуються 2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 480,620

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Frequencies (Cтоp. 146)

BUSY_TONE_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу "зайнято" в децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

BUSY_TONE_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу "зайнято".

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 1

BUSY_TONE_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами
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Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних сигналів "за-
йнято". Використовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк.
2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,500,440

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Timings (Cтоp. 147)

REORDER_TONE_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних пере-
ривчастих сигналів "відмова в обслуговуванні". Використовуються
2 цілих числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 480,620

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Frequencies (Cтоp. 149)

REORDER_TONE_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального переривчастого сигналу "відмо-
ва в обслуговуванні" в децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

REORDER_TONE_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального переривчастого
сигналу "відмова в обслуговуванні".

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати
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Значення за умовчанням 1

REORDER_TONE_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних переривча-
стих сигналів "відмова в обслуговуванні". Використовуються до 10
цілих чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених кома-
ми.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,250,190

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Timings (Cтоp. 149)

RINGBACK_TONE_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тональних сигналів
контролю надсилання виклику. Використовуються 2 цілих числа,
розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 440,480

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Frequencies (Cтоp. 147)

RINGBACK_TONE_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу контролю надсилання
виклику в децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0
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RINGBACK_TONE_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу контролю
надсилання виклику.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 1

RINGBACK_TONE_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тональних сигналів
контролю надсилання виклику. Використовуються до 10 цілих чи-
сел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 60 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 60,2000,3940

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Tone Timings (Cтоp. 147)

HOLD_ALARM_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу сповіщення про утримання виклику. Використовуються 2 цілих
числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 425

HOLD_ALARM_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу сповіщення про утри-
мання виклику в децибелах.
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Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

HOLD_ALARM_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу сповіщен-
ня про утримання виклику.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 1

HOLD_ALARM_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу спо-
віщення про утримання виклику. Використовуються до 10 цілих чи-
сел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 120,14880

CW_TONE1_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу 1 сповіщення про виклик, що очікує. Використовуються 2 цілих
числа, розділених комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 425

CW_TONE1_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу 1 сповіщення про вик-
лик, що очікує, в децибелах.

Діапазон значень -24–6
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Значення за умовчанням 0

CW_TONE1_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу 1 спові-
щення про виклик, що очікує.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 1

CW_TONE1_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу 1
сповіщення про виклик, що очікує. Використовуються до 10 цілих
чисел (вимк. 1, увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 120,120,120,120,120,14400

HOLD_TONE_FRQ

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування двотональних частот (у герцах) для тонального сигна-
лу утримання виклику. Використовуються 2 цілих числа, розділе-
них комою.

Діапазон значень 0, 200–2000 (0: тональний сигнал відсутній)

Значення за умовчанням 425

HOLD_TONE_GAIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування посилення тонального сигналу утримання виклику в
децибелах.

Діапазон значень -24–6

Значення за умовчанням 0

234 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

5.5.2 Параметри тональних сигналів



HOLD_TONE_RPT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування можливості повторення тонального сигналу утримання
виклику.

Діапазон значень 0–1
– 0: не повторювати
– 1: повторювати

Значення за умовчанням 1

HOLD_TONE_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування шаблону (в мілісекундах) для тонального сигналу ут-
римання виклику. Використовуються до 10 цілих чисел (вимк. 1,
увімк. 1, вимк. 2, увімк. 2…), розділених комами.

Примітка
• Для першого значення (вимк. 1) рекомендується встано-

влювати тривалість 500 мілісекунд або більше.

Діапазон значень 0–16000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 500,190,190,190,2890

BELL_CORE_PATTERN1_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування ритму (в мілісекундах) шаблону з ідентифікатором 1,
описаному в LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog
Interfaces", розділ 14. Використовуються до 8 цілих чисел (увімк. 1,
вимк. 1, увімк. 2, вимк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–5000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 2000,4000

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами
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Опис Вказування ритму (в мілісекундах) шаблону з ідентифікатором 2,
описаному в LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog
Interfaces", розділ 14. Використовуються до 8 цілих чисел (увімк. 1,
вимк. 1, увімк. 2, вимк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–5000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 800,400,800,4000

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування ритму (в мілісекундах) шаблону з ідентифікатором 3,
описаному в LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog
Interfaces", розділ 14. Використовуються до 8 цілих чисел (увімк. 1,
вимк. 1, увімк. 2, вимк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–5000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 400,200,400,200,800,4000

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING

Формат значення Цілі числа з роздільниками-комами

Опис Вказування ритму (в мілісекундах) шаблону з ідентифікатором 4,
описаному в LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog
Interfaces", розділ 14. Використовуються до 8 цілих чисел (увімк. 1,
вимк. 1, увімк. 2, вимк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–5000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 300,200,1000,200,300,4000

BELL_CORE_PATTERN5_TIMING

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування ритму (в мілісекундах) шаблону з ідентифікатором 5,
описаному в LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog
Interfaces", розділ 14. Використовуються до 8 цілих чисел (увімк. 1,
вимк. 1, увімк. 2, вимк. 2…), розділених комами.

Діапазон значень 0–5000 (0: неперервно)

Примітка
• Не рекомендується встановлювати 1–50 для будь-якого

значення.

Значення за умовчанням 500

5.5.3  Параметри телефону
DISPLAY_NAME_REPLACE

Формат значення Логічний

Опис Вказування використання імені, збереженого в телефонній книзі,
замість відображуваного імені в разі знаходження відповідного за-
пису.

Діапазон значень • Y (увімкнути заміну відображуваного імені)
• N (вимкнути заміну відображуваного імені)

Значення за умовчанням Y

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування мінімальної кількості цифр, з якою слід порівнювати
запис телефонної книги, у якому є ідентифікатор абонента, що ви-
кликає. Щоб вказати пошук відповідності за всіма цифрами, вкажіть
значення "0".

Діапазон значень 0–15

Значення за умовчанням 7

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Number Matching Lower Digit (Cтоp. 150)

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування максимальної кількості цифр, з якою слід порівнювати
запис телефонної книги, у якому є ідентифікатор абонента, що ви-
кликає. Щоб вказати пошук відповідності за всіма цифрами, вкажіть
значення "0".

Діапазон значень 0–15
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Значення за умовчанням 10

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Number Matching Upper Digit (Cтоp. 150)

DISPLAY_DATE_PATTERN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір відображення дня й місяця у старому форматі.

Діапазон значень 0–2
– 0: не вказано
– 1: ДДММ
– 2: ММДД

Значення за умовчанням 0

DISPLAY_TIME_PATTERN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір формату часу (12- або 24-годинний формат).

Діапазон значень 0–2
– 0: не вказано
– 1: 12-годинний
– 2: 24-годинний

Значення за умовчанням 0

DEFAULT_LANGUAGE

Формат значення Рядок

Опис Вибір мови, яка використовується в меню та елементах на дисплеї
телефону.
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Діапазон значень Доступні лише такі значення:
• en-GB (англійська (Великобританія))
• de (німецька)
• fr (французька)
• it (італійська)
• es (іспанська)
• nl (нідерландська)
• sv (шведська)
• da (данська)
• pt (португальська)
• ru (російська)
• el (грецька)
• pl (польська)
• cs (чеська)
• sk (словацька)
• hu (угорська)
• hr (хорватська)
• uk (українська)
• en-US (англійська (США))
• fr-CA (французька (канадська))
• bs (Боснійська)
• ro (Румунська)
• sl (Словенська)
• sr (Сербська)
• tr (Турецька)

Значення за умовчанням en-US

EXTENSION_PIN

Формат значення Рядок

Опис Вказування PIN-коду (Personal Identification Number – персональ-
ного ідентифікаційного номера) внутрішньої лінії. Він використо-
вується для блокування доступу до журналу викликів і списку те-
лефонної книги. Детальніше див. у Інструкції з експлуатації на
веб-сайті Panasonic (® див. розділ Введення).

Діапазон значень Макс. 10 цифр (містить 0–9)

Значення за умовчанням 0000000000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Extension PIN (Cтоp. 150)

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE

Формат значення Логічний
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Опис Вказування способу обробки натискання клавіші #: як звичайного
символу набору номера чи як роздільника, якщо вона натискається
під час або після введення другої цифри.

Діапазон значень • Y ("#" обробляється як роздільник, що вказує на завершення
набору)

• N ("#" обробляється як звичайний символ набору)

Значення за умовчанням Y

5.5.4  Різні параметри телефону
ADJDATA_GAIN

Формат значення Рядок

Опис Вказування посилення в децибелах 30 окремих параметрів звуку.
Кожний параметр вказується у форматі 2-значного шістнадцятко-
вого числа. Введіть для кожного параметра зміну посилення від-
носно значення за умовчанням. Введіть "00", якщо змінювати па-
раметр непотрібно.

Діапазон значень Рівень гучності самопрослуховування, дзвінка
06: +6дБ
05: +5дБ
04: +4дБ
03: +3дБ
02: +2дБ
01: +1дБ
00: не змінювати
FF: -1дБ
FE: -2дБ
FD: -3дБ
FC: -4дБ
FB: -5дБ
FA: -6дБ

Рівень гучності, не враховуючи самопрослуховування і дзвінок
06: -6дБ
05: -5дБ
04: -4дБ
03: -3дБ
02: -2дБ
01: -1дБ
00: не змінювати
FF: +1дБ
FE: +2дБ
FD: +3дБ
FC: +4дБ
FB: +5дБ
FA: +6дБ
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Примітка
• Необхідно вказувати 2 цифри кожного із 30 параметрів зву-

ку (тобто, загалом це 60 цифр поспіль). Навіть якщо зна-
чення не змінюється, необхідно ввести "00". Порядок цифр
(зміщення) кожного параметра такий:
– 00 = рівень передачі слухавки (вузькосмуговий)
– 02 = рівень передачі слухавки (широкосмуговий)
– 04 = рівень прийому слухавки (вузькосмуговий)
– 06 = рівень прийому слухавки (широкосмуговий)
– 08 = бічна складова рівня у слухавки (вузькосмуговий)
– 10 = бічна складова рівня у слухавки (широкосмуговий)
– 12 = рівень передачі гарнітури EHS (вузькосмуговий)
– 14 = рівень передачі гарнітури EHS (широкосмуговий)
– 16 = рівень прийому гарнітури EHS (вузькосмуговий)
– 18 = рівень прийому гарнітури EHS (широкосмуговий)
– 20 = рівень самопрослуховування гарнітури EHS (вузь-

космуговий)
– 22 = рівень самопрослуховування гарнітури EHS (ши-

рокосмуговий)
– 24 = рівень передачі гарнітури (вузькосмуговий)
– 26 = рівень передачі гарнітури (широкосмуговий)
– 28 = рівень прийому гарнітури (вузькосмуговий)
– 30 = рівень прийому гарнітури (широкосмуговий)
– 32 = бічна складова рівня у гарнітури (вузькосмуговий)
– 34 = бічна складова рівня у гарнітури (широкосмуговий)
– 36 = зарезервовано
– 38 = зарезервовано
– 40 = зарезервовано
– 42 = зарезервовано
– 44 = зарезервовано
– 46 = зарезервовано
– 48 = рівень передачі гучномовного зв’язку (вузькосму-

говий)
– 50 = рівень передачі гучномовного зв’язку (широкосму-

говий)
– 52 = рівень прийому гучномовного зв’язку (вузькосмуго-

вий)
– 54 = рівень прийому гучномовного зв’язку (широкосму-

говий)
– 56 = зарезервовано
– 58 = рівень гучності дзвінка
Наприклад, додавання наведеного нижче рядка до конфі-
гураційного файлу змінить посилення рівня прийому слу-
хавки (вузькосмуговий) на +3 децибели.
ADJDATA_GAIN = "0000FD00…00"
(де "…" – п’ятдесят цифр "0")

Значення за умовчанням Порожній рядок
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ADJDATA_ATT (тільки модель KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказує параметр переключення для використання трубки для
здійснення виклику.

Діапазон значень 0: звичайний параметр
1: розширений параметр

Значення за умовчанням 0

5.5.5  Параметри програмованих кнопок (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)
FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx

Формат значення Рядок

Опис Вказування певної можливої дії програмної кнопки. Якщо рядок по-
рожній або в ньому вказане недопустиме значення, жодні можливі
дії не виконаються в разі натискання кнопки.

Примітка
• Якщо цей параметр вказаний, значенням параметра

"FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx" має бути порожній рядок.

Діапазон значень Доступні лише такі значення:
X_PANASONIC_IPTEL_DN, X_PANASONIC_IPTEL_HEADSET,
X_PANASONIC_IPTEL_CONTACT,
X_PANASONIC_IPTEL_ONETOUCH, X_PANASONIC_IPTEL_ACD,
X_PANASONIC_IPTEL_WRAPUP

Значення за умовчанням X_PANASONIC_IPTEL_DN
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Type (№ 1–24) (Cтоp. 144)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx

Формат значення Рядок

Опис Додаткові аргументи, що стосуються вказаної можливої дії про-
грамної кнопки. Детальніше див. у розділі 6.3.1  Параметри про-
грамних кнопок.

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням 1

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Parameter (№ 1–24) (Cтоp. 144)
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FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx

Формат значення Рядок

Опис Вказування номера швидкого набору, призначеного програмній
кнопці.

Примітка
• Якщо цей параметр вказаний, значенням параметра

"FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx" має бути порожній рядок.
• Цей параметр не можна вказати шляхом програмування

через веб-інтерфейс користувача. Тому в разі одночасного
використання програмування через веб-інтерфейс користу-
вача та за допомогою конфігураційного файлу, встановіть
для параметра "FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx" значення
"X_PANASONIC_IPTEL_ONETOUCH".

Діапазон значень Макс. 32 символи (містить 0–9, * і #)

Значення за умовчанням Порожній рядок

FLEX_BUTTON_LABELx

Формат значення Рядок

Опис Вказування повідомлення, що відображається на екрані після на-
тискання програмної кнопки.

Діапазон значень Макс. 10 символів

Примітка
• У цьому параметрі можна використовувати символи

Unicode.

Значення за умовчанням Для моделей KX-UT133/KX-UT136:
Не збережено.
Для моделі KX-UT248:
№ 1: 1, № 2: 2, № 3: 3... № 24: 24

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Label Name (№ 1–24) (Cтоp. 145)

5.5.6  Параметри XML-додатків
XMLAPP_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення роботи XML-додатків.

Діапазон значень • Y (порт відкрито)
• N (порт закрито)

Значення за умовчанням N
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Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable Application (Cтоp. 98)

XMLAPP_USERID

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до сервера XML-додатків.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication ID (Cтоp. 99)

XMLAPP_USERPASS

Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до сервера XML-додатків.

Діапазон значень Макс. 63 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Password (Cтоp. 99)

XMLAPP_START_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML під час запуску.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 153)

XMLAPP_INITIAL_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент запуску додатка з меню пристрою.

Діапазон значень Макс. 244 символи
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Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 153)

XMLAPP_INCOMING_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент отримання виклику.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 154)

XMLAPP_TALKING_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML під час телефонної розмови.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 154)

XMLAPP_MAKECALL_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент виконання виклику.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 154)

XMLAPP_CALLLOG_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент відкривання журналу викликів.
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Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 154)

XMLAPP_IDLING_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у режимі очікування.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 155)

XMLAPP_LDAP_URL

Формат значення Рядок

Опис Вказування URL-адреси, за якою звертається пристрій для пере-
вірки даних XML у момент відкривання телефонної книги.

Діапазон значень Макс. 244 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

URL (Cтоp. 155)

XMLAPP_LDAP_USERID

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до сервера мережевих телефонних книг.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication ID (Cтоp. 155)

XMLAPP_LDAP_USERPASS

Формат значення Рядок
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Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до сервера мережевих телефонних книг.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Password (Cтоp. 156)

XML_INITIATE_KEY_SOFT1

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_INITIATE_KEY_SOFT2

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_INITIATE_KEY_SOFT3

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_INITIATE_KEY_SOFT4

Формат значення Логічний
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Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_INITIATE_KEY_FWDDND

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_INITIATE_KEY_FLASH

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи вмикати функцію XML-додатків чи працювати у звичай-
ному режимі, якщо натиснуто відповідну кнопку в режимі очікуван-
ня.

Діапазон значень Y: увімкнути функцію XML-додатків
N: працювати у звичайному режимі

Значення за умовчанням N

XML_ERROR_INFORMATION

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи відображати помилку, якщо помилка виникає під час ро-
боти XML-додатка.

Діапазон значень Y: помилка відображається
N: помилка не відображається

Значення за умовчанням Y

XML_HTTPD_PORT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказує номер порту призначення для запитів на підключення функ-
ції XML.
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Діапазон значень 1024-49151

Значення за умовчанням 6666

5.6  Параметри з’єднання VoIP

5.6.1  Параметри кодеків
CODEC_G711_REQ

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування "PCMU" як вибраного автоматично кодека, якщо вибра-
ним кодеком є будь-який, відмінний від "PCMU".

Діапазон значень • 0 (не встановлювати "PCMU")
• 1 (встановлювати "PCMU")

Значення за умовчанням 1

CODEC_G729_PARAM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування додавання рядка атрибутів, "a=fmtp:18 annexb=no", до
протоколу SDP, якщо вибрано кодек "G729A".

Діапазон значень • 0 (не додавати рядок "a=fmtp:18 annexb=no")
• 1 (додавати рядок "a=fmtp:18 annexb=no")

Значення за умовчанням 0

CODEC_ENABLEx_n

Приклад імені параметра CODEC_ENABLEx_1, CODEC_ENABLEx_2, …, CODEC_ENABLEx_6
Формат значення Логічний
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Опис Увімкнення чи вимкнення кодеків, вказаних у списку параметрів.

Примітка
• Символ "x" в імені параметра необхідно замінити на одне з

наведених нижче чисел, які відповідають змінюваному ко-
деку.
– 0: G.722
– 1: PCMA
– 2: G.726-32
– 3: G.729A
– 4: PCMU

• Приклади налаштування параметрів кодеків див. у розділі
2.5.1  Приклади параметрів кодеків.

Діапазон значень • Y (увімкнути)
• N (вимкнути)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

• G722 (Enable) (Cтоp. 128)
• PCMA (Enable) (Cтоp. 128)
• G726–32 (Enable) (Cтоp. 129)
• G729A (Enable) (Cтоp. 129)
• PCMU (Enable) (Cтоp. 130)
 

CODEC_PRIORITYx_n

Приклад імені параметра CODEC_PRIORITYx_1, CODEC_PRIORITYx_2, …,
CODEC_PRIORITYx_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування пріоритету вибору кодеків.

Примітка
• Символ "x" в імені параметра необхідно замінити на одне з

наведених нижче чисел, які відповідають змінюваному ко-
деку.
– 0: G.722
– 1: PCMA
– 2: G.726-32
– 3: G.729A
– 4: PCMU

• Приклади налаштування параметрів кодеків див. у розділі
2.5.1  Приклади параметрів кодеків.

Діапазон значень 1–255

Значення за умовчанням 1
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Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

• G722 (Priority) (Cтоp. 128)
• PCMA (Priority) (Cтоp. 128)
• G726–32 (Priority) (Cтоp. 129)
• G729A (Priority) (Cтоp. 129)
• PCMU (Priority) (Cтоp. 130)
 

5.6.2  Параметри протоколу RTP
DSCP_RTP_n

Приклад імені параметра DSCP_RTP_1, DSCP_RTP_2, …, DSCP_RTP_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір рівня DSCP функції DiffServ, що застосовується до пакетів
RTP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

RTP Packet QoS (DSCP) (Cтоp. 124)

DSCP_RTCP_n

Приклад імені параметра DSCP_RTCP_1, DSCP_RTCP_2, …, DSCP_RTCP_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір рівня DSCP функції DiffServ, що застосовується до пакетів
RTCP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

RTCP Packet QoS (DSCP) (Cтоp. 124)

RTCP_INTVL_n

Приклад імені параметра RTCP_INTVL_1, RTCP_INTVL_2, …, RTCP_INTVL_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею пакетів RTCP.

Діапазон значень 5–65535

Значення за умовчанням 5

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

RTCP Interval (Cтоp. 125)
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MAX_DELAY_n

Приклад імені параметра MAX_DELAY_1, MAX_DELAY_2, …, MAX_DELAY_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування максимальної затримки джиттер-буфера в 10-мілісе-
кундних одиницях.

Діапазон значень 3–50 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути більшим за число "NOM_DELAY"
– Його значення має бути більшим за число "MIN_DELAY"
– Число "NOM_DELAY" має бути більшим або рівним числу

"MIN_DELAY"

Значення за умовчанням 20

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Maximum Delay (Cтоp. 125)

MIN_DELAY_n

Приклад імені параметра MIN_DELAY_1, MIN_DELAY_2, …, MIN_DELAY_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування мінімальної затримки джиттер-буфера в 10-мілісекунд-
них одиницях.

Діапазон значень 1 або 2 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути меншим або рівним числу
"NOM_DELAY"

– Його значення має бути меншим за число "MAX_DELAY"
– Число "MAX_DELAY" має бути більшим за число

"NOM_DELAY"

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Minimum Delay (Cтоp. 126)

NOM_DELAY_n

Приклад імені параметра NOM_DELAY_1, NOM_DELAY_2, …, NOM_DELAY_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування початкової затримки джиттер-буфера в 10-мілісекунд-
них одиницях.
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Діапазон значень 1–7 (´ 10 мс)

Примітка
• Цей параметр має задовольняти такі умови:

– Його значення має бути більшим або рівним числу
"MIN_DELAY"

– Його значення має бути меншим за число "MAX_DELAY"

Значення за умовчанням 2

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Initial Delay (Cтоp. 126)

RTP_PORT_MIN

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування найменшого номера порту, який використовується
пристроєм для пакетів RTP.

Примітка
• Якщо номери портів вказані в параметрі [Channel 1–25] у

веб-інтерфейсі користувача (див. розділ 4.3.6.3  External
RTP Port), цей параметр ігноруватиметься та увімкнеться
зовнішній порт RTP.

Діапазон значень 1024–48750 (тільки парні числа)

Примітка
• Значення цього параметра має бути меншим або рівним

числу "RTP_PORT_MAX" - 400.
• Зміна значення цього параметра може вплинути на кіль-

кість викликів, які можна виконати одночасно. Тому, змі-
нюючи значення цього параметра, користуйтеся такою
формулою обрахунку максимальної кількості необхідних
портів:
Кількість ліній ́  Кількість каналів ́  2 ́  10 (кількість одиниць
кінцевого обладнання)

Значення за умовчанням 16000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Minimum RTP Port Number (Cтоp. 122)

RTP_PORT_MAX

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування найбільшого номера порту, який використовується
пристроєм для пакетів RTP.

Примітка
• Якщо номери портів вказані в параметрі [Channel 1–25] у

веб-інтерфейсі користувача (див. розділ 4.3.6.3  External
RTP Port), цей параметр ігноруватиметься та увімкнеться
зовнішній порт RTP.

Діапазон значень 1424–49150 (тільки парні числа)

Примітка
• Значення цього параметра має бути більшим або рівним

числу "RTP_PORT_MIN" + 400.
• Зміна значення цього параметра може вплинути на кіль-

кість викликів, які можна виконати одночасно. Тому, змі-
нюючи значення цього параметра, користуйтеся такою
формулою обрахунку максимальної кількості необхідних
портів:
Кількість ліній ́  Кількість каналів ́  2 ́  10 (кількість одиниць
кінцевого обладнання)

Значення за умовчанням 20000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Maximum RTP Port Number (Cтоp. 122)

RTP_PTIME

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в мілісекундах між передачею пакетів
RTP.

Діапазон значень • 20
• 30
• 40

Значення за умовчанням 20

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

RTP Packet Time (Cтоp. 121)

RTCP_ENABLE_n

Приклад імені параметра RTCP_ENABLE_1, RTCP_ENABLE_2, …, RTCP_ENABLE_6
Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення протоколу RTCP (Real-Time Transport
Control Protocol – протокол керування передачею в реальному ча-
сі). Детальніше див. у RFC 3550.

Діапазон значень • Y (увімкнути RTCP)
• N (вимкнути RTCP)
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Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

RTCP Enable (Cтоp. 125)

RTCP_SEND_BY_SDP_n

Приклад імені параметра RTCP_SEND_BY_SDP_1, RTCP_SEND_BY_SDP_2, …,
RTCP_SEND_BY_SDP_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування надсилання пакетів RTCP за протоколом SDP (Session
Description Protocol – протокол опису сесії).

Діапазон значень 0–1
– 0: надсилати пакети RTCP з використанням значення, вказа-

ного в параметрі "RTCP_INTVL_n", якщо увімкнутий параметр
"RTCP_ENABLE_n".

– 1: надсилати пакети RTCP з використанням значення, вказа-
ного в атрибуті протоколу SDP "a=rtcp:".

Значення за умовчанням 0

RTP_CLOSE_ENABLE_n

Приклад імені параметра RTP_CLOSE_ENABLE_1, RTP_CLOSE_ENABLE_2, …,
RTP_CLOSE_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення закриття утримуваних RTP-сокетів.

Діапазон значень • Y (увімкнути закриття RTP)
• N (вимкнути закриття RTP)

Значення за умовчанням Y

5.6.3  Різні параметри з’єднання VoIP
OUTBANDDTMF_n

Приклад імені параметра OUTBANDDTMF_1, OUTBANDDTMF_2, …, OUTBANDDTMF_6
Формат значення Логічний

Опис Вказування способу передачі тональних сигналів DTMF.
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Діапазон значень • Y (вихідний [використовувати подію telephone-event])
• N (вхідний)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", тональні сигнали DTMF

надсилатимуться з використанням протоколу SDP, суміс-
ного з RFC 2833.

• Якщо вибрано значення "N", тональні сигнали DTMF коду-
ватимуться в потоці RTP.

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

DTMF Type (Cтоp. 126)

DTMF_RELAY_n

Приклад імені параметра DTMF_RELAY_1, DTMF_RELAY_2, …, DTMF_RELAY_6
Формат значення Логічний

Опис Вибір необхідності надсилання тональних сигналів DTMF у пові-
домленні SIP INFO.

Діапазон значень • Y
• N

Примітка
• Якщо вибрати значення "Y", тональні сигнали DTMF надси-

латимуться у повідомленні SIP INFO.
• Якщо вибрати значення "N", використовуватиметься спосіб,

вибраний у параметрі "OUTBANDDTMF_n".

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

DTMF Relay (Cтоp. 127)

OUTBANDDTMF_VOL

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування рівня гучності (в децибелах [дБ]) тональних сигналів
DTMF (відповідно до RFC 2833).

Діапазон значень -63–0

Значення за умовчанням -5

INBANDDTMF_VOL

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування рівня гучності (в децибелах [дБ]) вхідних тональних
сигналів DTMF.

Діапазон значень -46–0

Значення за умовчанням -5

TELEVENT_PAYLOAD

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування типу корисних даних тональних сигналів DTMF (відпо-
відно до RFC 2833).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"OUTBANDDTMF_n" встановлено значення "Y".

Діапазон значень 96–127

Значення за умовчанням 101

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Telephone-event Payload Type (Cтоp. 123)

RFC2543_HOLD_ENABLE_n

Приклад імені параметра RFC2543_HOLD_ENABLE_1, RFC2543_HOLD_ENABLE_2, …,
RFC2543_HOLD_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення функції утримання виклику (RFC 2543)
на вибраній лінії.

Діапазон значень • Y (увімкнути утримання виклику, RFC 2543)
• N (вимкнути утримання виклику, RFC 2543)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", для надсилання повідо-

млень re-INVITE з метою утримання виклику, у протоколі
SDP встановлюється синтаксис "c=0.0.0.0".

• Якщо встановлено значення "N", у протоколі SDP встано-
влюється синтаксис "c=x.x.x.x".

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0) (Cтоp. 127)

DTMF_SIGNAL_LEN

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування тривалості тональних сигналів DTMF у мілісекундах.

Діапазон значень 60–200

Значення за умовчанням 180

DTMF_INTDIGIT_TIM

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу між тональними сигналами DTMF.

Діапазон значень 60–200

Значення за умовчанням 90

5.7  Параметри лінії

5.7.1  Параметри керування викликом
DISPLAY_NAME_n

Приклад імені параметра DISPLAY_NAME_1, DISPLAY_NAME_2, …, DISPLAY_NAME_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування імені, яке відображається на телефоні іншого абонента
як ім’я абонента, що викликає, коли Ви виконуєте виклик.

Діапазон значень Макс. 24 символи

Примітка
• У цьому параметрі можна використовувати символи

Unicode.

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Display Name (Cтоp. 135)

VM_NUMBER_n

Приклад імені параметра VM_NUMBER_1, VM_NUMBER_2, …, VM_NUMBER_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування номера телефону, що використовується для доступу
до сервера голосової пошти.

Примітка
• Телефонна система має підтримувати голосову пошту.
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Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Voice Mail Access Number (Cтоp. 136)

DIAL_PLAN_n

Приклад імені параметра DIAL_PLAN_1, DIAL_PLAN_2, …, DIAL_PLAN_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування формату набору номера (наприклад, певних номерів
телефонів), який керуватиме тим, які номери можна набрати та як
обробляти виклик під час його виконання. Детальніше див. у роз-
ділі 6.2  Номерний план.

Діапазон значень Макс. 500 символів

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Dial Plan (max 1000 columns) (Cтоp. 138)

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n

Приклад імені параметра DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_1,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_2, …,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення фільтрування за номерним планом, яке
забороняє виконання викликів за номерами, що не відповідають
форматам набору номерів, вказаним у параметрі "DIAL_PLAN_n".

Діапазон значень • Y (увімкнути фільтрування за номерним планом)
• N (вимкнути фільтрування за номерним планом)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", набраний номер не над-

силатиметься на лінію, якщо він не відповідає жодному з
форматів набору номерів, вказаних у номерному плані.

• Якщо встановлено значення "N", набраний номер надсила-
тиметься на лінію, навіть якщо він не відповідає жодному з
форматів набору номерів, вказаних у номерному плані.

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Call Even If Dial Plan Does Not Match (Cтоp. 138)

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 259

5.7.1 Параметри керування викликом



SHARED_CALL_ENABLE_n

Приклад імені параметра SHARED_CALL_ENABLE_1, SHARED_CALL_ENABLE_2, …,
SHARED_CALL_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення функції спільного виклику SIP-сервера,
яка застосовується для спільного використання пристроями однієї
лінії.

Примітка
• Не можна одночасно встановити параметрам

"SHARED_CALL_ENABLE_n" і
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" значення "Y".

• Доступність залежить від телефонної системи.

Діапазон значень • Y (увімкнути спільні виклики)
• N (вимкнути спільні виклики)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", SIP-сервер керуватиме лі-

нією за способом сигналізації, сумісним із функцією спіль-
ного виклику.

• Якщо встановлено значення "N", SIP-сервер керуватиме лі-
нією за стандартним способом сигналізації.

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable Shared Call (Cтоp. 136)

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n

Приклад імені параметра FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_2,
…, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості синхронізації параметрів режиму "не тур-
бувати" та переадресації виклику, налаштованими через телефон-
ний або веб-інтерфейс користувача, між пристроями та сервером
порталу, наданим дилером телефонної системи.

Примітка
• Навіть якщо вказати значення "Y", ця функція може не пра-

цювати належним чином, якщо не підтримується телефон-
ною системою. Перед налаштуванням цього параметра
зверніться до дилера телефонної системи.

• Не можна одночасно встановити параметрам
"SHARED_CALL_ENABLE_n" і
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" значення "Y".
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Діапазон значень • Y (увімкнути синхронізацію режиму "не турбувати" та переадре-
сації виклику)

• N (вимкнути синхронізацію режиму "не турбувати" та переадре-
сації виклику)

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Synchronize Do Not Disturb and Call Forward (Cтоp. 137)

RESOURCELIST_URI_n

Приклад імені параметра RESOURCELIST_URI_1, RESOURCELIST_URI_2,
…, RESOURCELIST_URI_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора URI для списку ресурсів, що містить:
"sip:", частину з ідентифікатором користувача, символ "@" та ча-
стину з іменем хоста, наприклад "sip:user@example.com".
Детальніше див. у RFC 4662.

Примітка
• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-

стувача ("user" в наведеному вище прикладі) може містити
до 63 символів, а частина з іменем хоста ("example.com" в
наведеному вище прикладі) – до 127 символів.

• Якщо програмній кнопці призначено функцію BLF, може
знадобитися вказування цього параметра відповідно до те-
лефонної системи. Детальніше про програмні кнопки див. у
розділі 6.3  Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248).

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Resource List URI (Cтоp. 137)

CW_ENABLE_n

Приклад імені параметра CW_ENABLE_1, CW_ENABLE_2, …, CW_ENABLE_6
Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення автоматичного сповіщення про виклик,
що очікує.

Діапазон значень • Y (увімкнути сповіщення про виклик, що очікує)
• N (вимкнути сповіщення про виклик, що очікує)

Значення за умовчанням Y
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RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE

Формат значення Логічний

Опис Вказування повернення рівня гучності до значення за умовчанням
після кожного виклику.

Діапазон значень • Y (рівень гучності повертається до значення за умовчанням пі-
сля кожного виклику)

• N (рівень гучності не змінюється після кожного виклику)

Значення за умовчанням N

FLASH_RECALL_TERMINATE

Формат значення Логічний

Опис Вибір функції для кнопки FLASH/RECALL, що застосовуватиметься
під час розмови.

Діапазон значень • Y (переривання)
• N (EFA – доступ до послуг телефонної мережі)

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Flash/Recall Button (Cтоp. 134)

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE

Формат значення Рядок

Опис Вибір типу сигналу, що передається під час надсилання події про
сигнал відбою.

Діапазон значень • Signal
• flashhook

Значення за умовчанням Signal
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Flash Hook Event (Cтоp. 134)

VOICE_MESSAGE_AVAILABLE

Формат значення Логічний

Опис Вибір способу визначення існування голосових повідомлень у разі
отримання повідомлення "Messages-Waiting: yes".
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Діапазон значень • Y (існування голосових повідомлень визначається, якщо отри-
мується повідомлення "Messages-Waiting: yes" з рядком
"Voice-Message")

• N (існування голосових повідомлень визначається, якщо отри-
мується повідомлення "Messages-Waiting: yes" навіть без рядка
"Voice-Message")

Значення за умовчанням Y

HOLD_SOUND_PATH_n

Приклад імені параметра HOLD_SOUND_PATH_1, HOLD_SOUND_PATH_2, …,
HOLD_SOUND_PATH_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Визначає, який сигнал утримання дзвінка буде відтворено, коли
учасник очікуватиме на лінії — сигнал апарата чи сигнал мереже-
вого сервера (фонову музику під час утримання).

Примітка
• Щоб відтворити сигнал утримання дзвінка апарата, необ-

хідно настроїти наступні параметри.
– HOLD_TONE_FRQ
– HOLD_TONE_GAIN
– HOLD_TONE_RPT
– HOLD_TONE_TIMING

Діапазон значень 0–1
– 0: Буде відтворено сигнал утримання дзвінка апарата.
– 1: Буде відтворено сигнал утримання дзвінка мережевого сер-

вера (фонову музику під час утримання).

Значення за умовчанням 0

5.7.2  Параметри SIP
SIP_USER_AGENT

Формат значення Рядок

Опис Вказування текстового рядка, який надсилається як агент користу-
вача в заголовках повідомлень SIP.
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Діапазон значень Макс. 40 символів

Примітка
• Порожній рядок не допускається.
• Якщо в параметр включено текст "{mac}", він буде заміне-

ний MAC-адресою в нижньому регістрі.
• Якщо в параметр включено текст "{MAC}", він буде заміне-

ний MAC-адресою у верхньому регістрі.
• Якщо в параметр включено текст "{MODEL}", він буде замі-

нений назвою моделі пристрою.
• Якщо в параметр включено текст "{fwver}", він буде заміне-

ний версією програмного забезпечення пристрою.

Значення за умовчанням Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

SIP User Agent (Cтоp. 109)

PHONE_NUMBER_n

Приклад імені параметра PHONE_NUMBER_1, PHONE_NUMBER_2, …, PHONE_NUMBER_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування номера телефону, що використовується як ідентифі-
катор користувача, потрібний для реєстрації на сервері реєстра-
ції SIP.

Примітка
• В разі використання ідентифікатора користувача, відмінно-

го від номера телефону, необхідно використовувати пара-
метр "SIP_URI_n".

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Phone Number (Cтоp. 111)

SIP_URI_n

Приклад імені параметра SIP_URI_1, SIP_URI_2, …, SIP_URI_6
Формат значення Рядок
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Опис Вказування унікального ідентифікатора, що використовується сер-
вером реєстрації SIP і містить: "sip:", частину з ідентифікатором
користувача, символ "@" та частину з іменем хоста, наприклад
"sip:user@example.com".

Примітка
• В разі використання ідентифікатора користувача, відмінно-

го від номера телефону, необхідно використовувати цей
параметр.

• В ідентифікаторі SIP URI частина з ідентифікатором кори-
стувача ("user" в наведеному вище прикладі) може містити
до 63 символів, а частина з іменем хоста ("example.com" в
наведеному вище прикладі) – до 127 символів.

Діапазон значень Макс. 195 символів (окрім ", &, ', :, ;, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

SIP URI (Cтоp. 112)

LINE_ENABLE_n

Приклад імені параметра LINE_ENABLE_1, LINE_ENABLE_2, …, LINE_ENABLE_6
Формат значення Рядок

Опис Увімкнення чи вимкнення лінії.

Примітка
• Навіть якщо цей параметр увімкнутий, вимкнення парамет-

ра "PROFILE_ENABLEn" призведе до вимкнення лінії.

Діапазон значень • Disabled
• Enabled

Значення за умовчанням Enabled

PROFILE_ENABLEn

Приклад імені параметра PROFILE_ENABLE1, PROFILE_ENABLE2, …, PROFILE_ENABLE6
Формат значення Рядок

Опис Увімкнення чи вимкнення лінії.

Примітка
• Навіть якщо цей параметр увімкнутий, вимкнення парамет-

ра "LINE_ENABLE_n" призведе до вимкнення лінії.

Діапазон значень • Disabled
• Enabled

Значення за умовчанням Enabled
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SIP_AUTHID_n

Приклад імені параметра SIP_AUTHID_1, SIP_AUTHID_2, …, SIP_AUTHID_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора автентифікації, потрібного для доступу
до SIP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication ID (Cтоp. 115)

SIP_PASS_n

Приклад імені параметра SIP_PASS_1, SIP_PASS_2, …, SIP_PASS_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування пароля автентифікації, що використовується для до-
ступу до SIP-сервера.

Діапазон значень Макс. 127 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Authentication Password (Cтоp. 115)

SIP_SRC_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_SRC_PORT_1, SIP_SRC_PORT_2, …, SIP_SRC_PORT_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту джерела, що використовується пристро-
єм для підключення до SIP-сервера.

Діапазон значень 1024–49151

Примітка
• Номер порту SIP-сервера для кожної лінії має бути унікаль-

ним.

Значення за умовчанням 5060 (для параметра SIP_SRC_PORT_1)
5070 (для параметра SIP_SRC_PORT_2)
5080 (для параметра SIP_SRC_PORT_3)
5090 (для параметра SIP_SRC_PORT_4)
5100 (для параметра SIP_SRC_PORT_5)
5110 (для параметра SIP_SRC_PORT_6)

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Source Port (Cтоp. 114)
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SIP_PRXY_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_PRXY_ADDR_1, SIP_PRXY_ADDR_2, …, SIP_PRXY_ADDR_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені проксі-сервера
SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Proxy Server Address (Cтоp. 112)

SIP_PRXY_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_PRXY_PORT_1, SIP_PRXY_PORT_2, …, SIP_PRXY_PORT_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до проксі-сервера SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Proxy Server Port (Cтоp. 113)

SIP_RGSTR_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_RGSTR_ADDR_1, SIP_RGSTR_ADDR_2, …,
SIP_RGSTR_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера ре-
єстрації SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Registrar Server Address (Cтоp. 112)

SIP_RGSTR_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_RGSTR_PORT_1, SIP_RGSTR_PORT_2, …,
SIP_RGSTR_PORT_6
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Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до сервера реєстрації SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Registrar Server Port (Cтоp. 112)

SIP_SVCDOMAIN_n

Приклад імені параметра SIP_SVCDOMAIN_1, SIP_SVCDOMAIN_2, …, SIP_SVCDOMAIN_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування доменного імені, наданого дилером телефонної систе-
ми. Доменне ім’я є частиною ідентифікатора SIP URI, що йде за
символом "@".

Діапазон значень Макс. 127 символів

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Service Domain (Cтоp. 114)

REG_EXPIRE_TIME_n

Приклад імені параметра REG_EXPIRE_TIME_1, REG_EXPIRE_TIME_2, …,
REG_EXPIRE_TIME_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого реєстрація
залишається дійсною. Це значення вказується в заголовку
"Expires" запиту REGISTER.

Діапазон значень 1–4294967295

Значення за умовчанням 3600

REG_INTERVAL_RATE_n

Приклад імені параметра REG_INTERVAL_RATE_1, REG_INTERVAL_RATE_2, …,
REG_INTERVAL_RATE_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування відсотка значення "expires", після якого необхідно оно-
вити стан реєстрації шляхом надсилання нового повідомлення
REGISTER у тому самому діалозі.

Діапазон значень 1–100
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Значення за умовчанням 90

SIP_SESSION_TIME_n

Приклад імені параметра SIP_SESSION_TIME_1, SIP_SESSION_TIME_2, …,
SIP_SESSION_TIME_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого пристрій
очікує завершення сесії SIP в разі відсутності відповіді на повто-
рювані запити. Детальніше див. у RFC 4028.

Діапазон значень 0, 60–65535 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Supports Session Timer (RFC 4028) (Cтоp. 120)

SIP_SESSION_METHOD_n

Приклад імені параметра SIP_SESSION_METHOD_1, SIP_SESSION_METHOD_2, …,
SIP_SESSION_METHOD_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір способу оновлення сесій SIP.

Діапазон значень 0–2
– 0: reINVITE
– 1: UPDATE
– 2: AUTO

Значення за умовчанням 0

DSCP_SIP_n

Приклад імені параметра DSCP_SIP_1, DSCP_SIP_2, …, DSCP_SIP_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір рівня DSCP функції DiffServ, що застосовується до пакетів
SIP.

Діапазон значень 0–63

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

SIP Packet QoS (DSCP) (Cтоp. 119)
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SIP_2NDPROXY_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_2NDPROXY_ADDR_1, SIP_2NDPROXY_ADDR_2, …,
SIP_2NDPROXY_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного проксі-сервера SIP.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо параметр

"SIP_PRXY_ADDR_n" вказаний у форматі запису IP-адреси.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

SIP_2NDPROXY_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_2NDPROXY_PORT_1, SIP_2NDPROXY_PORT_2, …,
SIP_2NDPROXY_PORT_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до вторинного проксі-сервера SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

SIP_2NDRGSTR_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_2NDRGSTR_ADDR_1, SIP_2NDRGSTR_ADDR_2, …,
SIP_2NDRGSTR_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного сервера реєстрації SIP.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо параметр

"SIP_RGSTR_ADDR_n" вказаний у форматі запису IP-адре-
си.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

SIP_2NDRGSTR_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_2NDRGSTR_PORT_1, SIP_2NDRGSTR_PORT_2, …,
SIP_2NDRGSTR_PORT_6

Формат значення Цілочисельний
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Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до вторинного сервера реєстрації SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

SIP_TIMER_T1_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_T1_1, SIP_TIMER_T1_2, …, SIP_TIMER_T1_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу за умовчанням у мілісекундах між пере-
дачею повідомлень SIP. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Значення за умовчанням 500

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

T1 Timer (Cтоp. 117)

SIP_TIMER_T2_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_T2_1, SIP_TIMER_T2_2, …, SIP_TIMER_T2_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування максимального проміжку часу в секундах між переда-
чею повідомлень SIP. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Значення за умовчанням 4

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

T2 Timer (Cтоp. 117)

SIP_TIMER_T4_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_T4_1, SIP_TIMER_T4_2, …, SIP_TIMER_T4_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування максимального періоду часу в секундах, протягом яко-
го повідомлення може залишатися в мережі.
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Діапазон значень • 0
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Значення за умовчанням 0

SIP_FOVR_NORSP_n

Приклад імені параметра SIP_FOVR_NORSP_1, SIP_FOVR_NORSP_2, …,
SIP_FOVR_NORSP_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості переходу на резервні підключення, якщо
пристрій виявляє відсутність відповіді від SIP-сервера на повідо-
млення SIP.

Діапазон значень • Y (увімкнути перехід на резервні підключення)
• N (вимкнути перехід на резервні підключення)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", пристрій виконуватиме

спроби підключення до інших SIP-серверів, використовую-
чи записи SRV та A DNS-сервера.

• Якщо встановлено значення "N", пристрій не виконуватиме
спроби підключення до інших SIP-серверів.

Значення за умовчанням Y

SIP_FOVR_MAX_n

Приклад імені параметра SIP_FOVR_MAX_1, SIP_FOVR_MAX_2, …, SIP_FOVR_MAX_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування максимальної кількості серверів (включно з першим
[основним] сервером), що використовуються як резервні.

Діапазон значень 1–4

Значення за умовчанням 2

SIP_REFRESHER_n

Приклад імені параметра SIP_REFRESHER_1, SIP_REFRESHER_2, …, SIP_REFRESHER_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування додавання параметра оновлення до заголовка завер-
шення сесії в повідомленні SIP INVITE.
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Діапазон значень 0–2
– 0: не додавати параметр оновлення
– 1: додавати параметр оновлення зі значенням "UAS"
– 2: додавати параметр оновлення зі значенням "UAC"

Значення за умовчанням 0

SIP_DNSSRV_ENA_n

Приклад імені параметра SIP_DNSSRV_ENA_1, SIP_DNSSRV_ENA_2, …,
SIP_DNSSRV_ENA_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування надсилання запитів DNS-серверу на перетворення
доменних імен у IP-адреси з використанням запису SRV.

Діапазон значень • Y (увімкнути пошук за записом DNS SRV)
• N (вимкнути пошук за записом DNS SRV)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", пристрій виконуватиме

пошук сервера реєстрації SIP, проксі-сервера SIP, вихідно-
го проксі-сервера SIP або сервера присутності SIP за запи-
сом DNS SRV.

• Якщо встановлено значення "N", пристрій не виконуватиме
пошук сервера реєстрації SIP, проксі-сервера SIP, вихідно-
го проксі-сервера SIP або сервера присутності SIP за запи-
сом DNS SRV.

Значення за умовчанням Y
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable DNS SRV lookup (Cтоp. 116)

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n

Приклад імені параметра SIP_UDP_SRV_PREFIX_1, SIP_UDP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_UDP_SRV_PREFIX_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування префікса, що додається до доменного імені під час
пошуку за записом DNS SRV (за протоколом UDP).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"SIP_DNSSRV_ENA_n" встановлено значення "Y".

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням _sip._udp.

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

SRV lookup Prefix for UDP (Cтоp. 116)

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 273

5.7.2 Параметри SIP



SIP_TCP_SRV_PREFIX_n

Приклад імені параметра SIP_TCP_SRV_PREFIX_1, SIP_TCP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_TCP_SRV_PREFIX_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування префікса, що додається до доменного імені під час
пошуку за записом DNS SRV (за протоколом TCP).

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"SIP_DNSSRV_ENA_n" встановлено значення "Y".

Діапазон значень Макс. 32 символи

Значення за умовчанням _sip._tcp.

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

SRV lookup Prefix for TCP (Cтоp. 116)

SIP_100REL_ENABLE_n

Приклад імені параметра SIP_100REL_ENABLE_1, SIP_100REL_ENABLE_2, …,
SIP_100REL_ENABLE_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання додаткової мітки 100rel до заголовка
"Supported" повідомлення INVITE. Детальніше див. у RFC 3262.

Діапазон значень • Y (увімкнути функцію додавання мітки 100rel)
• N (вимкнути функцію додавання мітки 100rel)

Примітка
• Якщо вибрати значення "Y", увімкнеться функція надійності

попередніх відповідей. Додаткова мітка 100rel додавати-
меться до заголовка "Supported" повідомлення INVITE і до
заголовка "Require" попереднього повідомлення "1xx".

• Якщо вибрати значення "N", додаткова мітка 100rel не ви-
користовуватиметься.

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Supports 100rel (RFC 3262) (Cтоp. 119)

SIP_INVITE_EXPIRE_n

Приклад імені параметра SIP_INVITE_EXPIRE_1, SIP_INVITE_EXPIRE_2, …,
SIP_INVITE_EXPIRE_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування періоду часу в секундах, за який завершиться дія по-
відомлення INVITE.

274 Керівництво адміністратора Версія документа  2013-03  

5.7.2 Параметри SIP



Діапазон значень 0, 60–65535 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

SIP_18X_RTX_INTVL_n

Приклад імені параметра SIP_18X_RTX_INTVL_1, SIP_18X_RTX_INTVL_2, …,
SIP_18X_RTX_INTVL_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу (в секундах) повторення передачі від-
повідей "18x".

Діапазон значень 0, 1–600 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

SIP_PRSNC_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_PRSNC_ADDR_1, SIP_PRSNC_ADDR_2, …,
SIP_PRSNC_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера присут-
ності SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Presence Server Address (Cтоp. 113)

SIP_PRSNC_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_PRSNC_PORT_1, SIP_PRSNC_PORT_2, …,
SIP_PRSNC_PORT_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до сервера присутності SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Presence Server Port (Cтоp. 113)
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SIP_2NDPRSNC_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_2NDPRSNC_ADDR_1, SIP_2NDPRSNC_ADDR_2, …,
SIP_2NDPRSNC_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси вторинного сервера присутності.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо параметр

"SIP_PRSNC_ADDR_n" вказаний у форматі запису IP-адре-
си.

Діапазон значень IP-адреса у форматі десяткових чисел з крапковим роздільником

Значення за умовчанням Порожній рядок

SIP_2NDPRSNC_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_2NDPRSNC_PORT_1, SIP_2NDPRSNC_PORT_2, …,
SIP_2NDPRSNC_PORT_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до вторинного сервера присутності SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

USE_DEL_REG_OPEN_n

Приклад імені параметра USE_DEL_REG_OPEN_1, USE_DEL_REG_OPEN_2, …,
USE_DEL_REG_OPEN_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення скасування перед реєстрацією під час,
наприклад, увімкнення пристрою.

Діапазон значень • Y (увімкнути скасування перед реєстрацією)
• N (вимкнути скасування перед реєстрацією)

Значення за умовчанням N

USE_DEL_REG_CLOSE_n

Приклад імені параметра USE_DEL_REG_CLOSE_1, USE_DEL_REG_CLOSE_2, …,
USE_DEL_REG_CLOSE_6

Формат значення Логічний
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Опис Увімкнення чи вимкнення скасування реєстрації перед завершен-
ням роботи SIP під час, наприклад, зміни налаштувань.

Діапазон значень • Y (увімкнути скасування реєстрації перед завершенням робо-
ти)

• N (вимкнути скасування реєстрації перед завершенням роботи)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", вмикається скасування ре-

єстрації.
• Якщо встановлено значення "N", скасування реєстрації бу-

де вимкнене навіть під час завершення роботи стека SIP.

Значення за умовчанням N

PORT_PUNCH_INTVL_n

Приклад імені параметра PORT_PUNCH_INTVL_1, PORT_PUNCH_INTVL_2, …,
PORT_PUNCH_INTVL_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею пакетів пере-
вірки наявності підключення (пакетів "Keep Alive") до пристрою для
підтримки інформації про зв’язування NAT.

Примітка
• Цей параметр доступний, тільки якщо для параметра

"SIP_TRANSPORT_n" встановлено значення "0" для прото-
колу UDP.

Діапазон значень 0, 10–300 (0: вимкнути)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Keep Alive Interval (Cтоp. 120)

SIP_ADD_RPORT_n

Приклад імені параметра SIP_ADD_RPORT_1, SIP_ADD_RPORT_2, …, SIP_ADD_RPORT_6
Формат значення Логічний

Опис Вибір додавання параметра "rport" до поля заголовка верхнього
рівня "Via" створюваних запитів. Детальніше див. у RFC 3581.

Діапазон значень • Y (додавати параметр "Rport" [RFC 3581])
• N (не додавати параметр "Rport" [RFC 3581])

Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Supports Rport (RFC 3581) (Cтоp. 120)
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SIP_REQURI_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_REQURI_PORT_1, SIP_REQURI_PORT_2, …,
SIP_REQURI_PORT_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування необхідності додавання параметра порту до рядка
Request-Line у початковому запиті SIP.

Діапазон значень • Y (додавати параметр порту)
• N (не додавати параметр порту)

Примітка
• Приклад ідентифікатора URI в запиті REGISTER:

– Якщо встановлено значення "Y", параметр порту до-
дається до рядка Request-Line, а саме:
Request-Line: REGISTER sip:192.168.0.10:5060 SIP/2.0

– Якщо встановлено значення "N", параметр порту не до-
дається до рядка Request-Line, а саме:
Request-Line: REGISTER sip:192.168.0.10 SIP/2.0

Значення за умовчанням Y

SIP_SUBS_EXPIRE_n

Приклад імені параметра SIP_SUBS_EXPIRE_1, SIP_SUBS_EXPIRE_2, …,
SIP_SUBS_EXPIRE_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування тривалості часу в секундах, протягом якого підписка
залишається дійсною. Це значення вказується в заголовку
"Expires" запиту SUBSCRIBE.

Діапазон значень 1–4294967295

Значення за умовчанням 3600

SUB_RTX_INTVL_n

Приклад імені параметра SUB_RTX_INTVL_1, SUB_RTX_INTVL_2, …, SUB_RTX_INTVL_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею запитів
SUBSCRIBE в разі виникнення помилки під час отримання підписки
(відсутність відповіді сервера або відповідь із помилкою).

Діапазон значень 10–86400

Значення за умовчанням 10
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REG_RTX_INTVL_n

Приклад імені параметра REG_RTX_INTVL_1, REG_RTX_INTVL_2, …, REG_RTX_INTVL_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування проміжку часу в секундах між передачею запитів
REGISTER в разі виникнення помилки під час реєстрації (відсут-
ність відповіді сервера або відповідь із помилкою).

Діапазон значень 10–86400

Значення за умовчанням 10

SIP_P_PREFERRED_ID_n

Приклад імені параметра SIP_P_PREFERRED_ID_1, SIP_P_PREFERRED_ID_2, …,
SIP_P_PREFERRED_ID_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання заголовка "P-Preferred-Identity" до повідо-
млень SIP.

Діапазон значень • Y (додавати заголовок "P-Preferred-Identity")
• N (не додавати заголовок "P-Preferred-Identity")

Значення за умовчанням N

SIP_PRIVACY_n

Приклад імені параметра SIP_PRIVACY_1, SIP_PRIVACY_2, …, SIP_PRIVACY_6
Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання заголовка "Privacy" до повідомлень SIP.

Діапазон значень • Y (додавати заголовок "Privacy")
• N (не додавати заголовок "Privacy")

Значення за умовчанням N

ADD_USER_PHONE_n

Приклад імені параметра ADD_USER_PHONE_1, ADD_USER_PHONE_2, …,
ADD_USER_PHONE_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання тексту "user=phone" до ідентифікатора SIP
URI в повідомленнях SIP.
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Діапазон значень • Y (додавати "user=phone")
• N (не додавати "user=phone")

Примітка
• Приклад ідентифікатора SIP URI:

– "sip:1111@tokyo.example.com;user=phone", якщо
встановлено значення "Y"

– "sip:1111@tokyo.example.com", якщо встановлено
значення "N"

Значення за умовчанням N

SDP_USER_ID_n

Приклад імені параметра SDP_USER_ID_1, SDP_USER_ID_2, …, SDP_USER_ID_6
Формат значення Рядок

Опис Вказування ідентифікатора користувача, який використовується в
полі рядка "o=" протоколу SDP.

Діапазон значень Макс. 32 символів (окрім ", &, ', :, <, > і пробілу)

Значення за умовчанням -

SUB_INTERVAL_RATE_n

Приклад імені параметра SUB_INTERVAL_RATE_1, SUB_INTERVAL_RATE_2, …,
SUB_INTERVAL_RATE_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування відсотка значення "expires", після якого необхідно оно-
вити стан підписки шляхом надсилання нового повідомлення
SUBSCRIBE у тому самому діалозі.

Діапазон значень 1–100

Значення за умовчанням 90

SIP_OUTPROXY_ADDR_n

Приклад імені параметра SIP_OUTPROXY_ADDR_1, SIP_OUTPROXY_ADDR_2, …,
SIP_OUTPROXY_ADDR_6

Формат значення Рядок

Опис Вказування IP-адреси чи повного доменного імені вихідного про-
ксі-сервера SIP.

Діапазон значень Макс. 127 символів (IP-адреса в точково-числовому форматі або
повне доменне ім’я)

Значення за умовчанням Порожній рядок
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Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Outbound Proxy Server Address (Cтоp. 113)

SIP_OUTPROXY_PORT_n

Приклад імені параметра SIP_OUTPROXY_PORT_1, SIP_OUTPROXY_PORT_2, …,
SIP_OUTPROXY_PORT_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування номера порту, що використовується для підключення
до вихідного проксі-сервера SIP.

Діапазон значень 1–65535

Значення за умовчанням 5060

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Outbound Proxy Server Port (Cтоp. 114)

SIP_TRANSPORT_n

Приклад імені параметра SIP_TRANSPORT_1, SIP_TRANSPORT_2, …, SIP_TRANSPORT_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування протоколу транспортного рівня, який потрібно викори-
стовувати для надсилання пакетів SIP.

Діапазон значень • 0 (UDP)
• 1 (TCP)

Значення за умовчанням 0

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Transport Protocol (Cтоp. 117)

SIP_ANM_DISPNAME_n

Приклад імені параметра SIP_ANM_DISPNAME_1, SIP_ANM_DISPNAME_2, …,
SIP_ANM_DISPNAME_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування текстового рядка, який використовується як відобра-
жуване ім’я в заголовку "From" під час виконання анонімних викли-
ків.

Діапазон значень • 0 (використовувати звичайне відображуване ім’я)
• 1 (використовувати відображуване ім’я "Anonymous")
• 2 (не надсилати відображуване ім’я)

Значення за умовчанням 1
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SIP_ANM_USERNAME_n

Приклад імені параметра SIP_ANM_USERNAME_1, SIP_ANM_USERNAME_2, …,
SIP_ANM_USERNAME_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування текстового рядка, який використовується як ім’я кори-
стувача в заголовку "From" під час виконання анонімних викликів.

Діапазон значень • 0 (використовувати звичайне ім’я користувача)
• 1 (використовувати ім’я користувача "anonymous")
• 2 (не надсилати ім’я користувача)

Значення за умовчанням 0

SIP_ANM_HOSTNAME_n

Приклад імені параметра SIP_ANM_HOSTNAME_1, SIP_ANM_HOSTNAME_2, …,
SIP_ANM_HOSTNAME_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування можливості встановлення анонімного імені хоста в за-
головку "From" під час виконання анонімних викликів.

Діапазон значень • Y (використовувати ім’я хоста "anonymous.invalid")
• N (використовувати звичайне ім’я хоста)

Значення за умовчанням N

SIP_DETECT_SSAF_n

Приклад імені параметра SIP_DETECT_SSAF_1, SIP_DETECT_SSAF_2, …,
SIP_DETECT_SSAF_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення фільтра SSAF (фільтр адрес джерел SIP)
на SIP-серверах (сервері реєстрації, проксі-сервері та сервері при-
сутності).

Діапазон значень • Y (увімкнути фільтр SSAF)
• N (вимкнути фільтр SSAF)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", пристрій отримуватиме

повідомлення SIP тільки з адрес джерел, збережених на
SIP-серверах (сервері реєстрації, проксі-сервері та сервері
присутності) і не отримуватиме їх із інших адрес. Однак, як-
що вказано параметр "SIP_OUTPROXY_ADDR_n" (див. роз-
діл 5.7.2  Параметри SIP), пристрій також отримуватиме
повідомлення SIP із адрес джерел, збережених на вихідно-
му проксі-сервері SIP.
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Значення за умовчанням N
Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Enable SSAF (SIP Source Address Filter) (Cтоp. 120)

SIP_RCV_DET_HEADER_n

Приклад імені параметра SIP_RCV_DET_HEADER_1, SIP_RCV_DET_HEADER_2, …,
SIP_RCV_DET_HEADER_6

Формат значення Логічний

Опис Увімкнення чи вимкнення перевірки частини з іменем користувача
в заголовку "To" ідентифікатора SIP URI, якщо отримується пові-
домлення INVITE із неправильним цільовим SIP URI.

Діапазон значень • Y (Увімкнути перевірку імені користувача)
• N (Вимкнути перевірку імені користувача)

Примітка
• Якщо встановлено значення "Y", пристрій надсилатиме по-

відомлення про помилку у відповідь на отримане повідо-
млення INVITE із неправильним цільовим SIP URI.

• Якщо встановлено значення "N", пристрій не перевірятиме
частину з іменем користувача в заголовку "To" ідентифіка-
тора SIP URI.

Значення за умовчанням N

SIP_CONTACT_ON_ACK_n

Приклад імені параметра SIP_CONTACT_ON_ACK_1, SIP_CONTACT_ON_ACK_2, …,
SIP_CONTACT_ON_ACK_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання заголовка "Contact" до повідомлень SIP
ACK.

Діапазон значень • Y  (додавати заголовок "Contact")
• N  (не додавати заголовок "Contact")

Значення за умовчанням N

SIP_TIMER_B_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_B_1, SIP_TIMER_B_2, …, SIP_TIMER_B_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування значення для SIP-таймера B (таймер завершення часу
очікування передачі повідомлення INVITE) у мілісекундах. Деталь-
ніше див. у RFC 3261.
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Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer B (Cтоp. 118)

SIP_TIMER_D_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_D_1, SIP_TIMER_D_2, …, SIP_TIMER_D_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування значення для SIP-таймера D (час очікування повтор-
ного надсилання відповіді) у мілісекундах. Детальніше див. у RFC
3261.

Діапазон значень 0, 250–64000

Значення за умовчанням 5000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer D (Cтоp. 118)

SIP_TIMER_F_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_F_1, SIP_TIMER_F_2, …, SIP_TIMER_F_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування значення для SIP-таймера F (таймер завершення часу
очікування передачі повідомлення non-INVITE) у мілісекундах. Де-
тальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer F (Cтоp. 118)

SIP_TIMER_H_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_H_1, SIP_TIMER_H_2, …, SIP_TIMER_H_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування значення для SIP-таймера H (час очікування прийому
повідомлення ACK) у мілісекундах. Детальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 250–64000

Значення за умовчанням 32000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer H (Cтоp. 118)
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SIP_TIMER_J_n

Приклад імені параметра SIP_TIMER_J_1, SIP_TIMER_J_2, …, SIP_TIMER_J_6
Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування значення для SIP-таймера J (час очікування повтор-
ного надсилання повідомлення non-INVITE) у мілісекундах. Де-
тальніше див. у RFC 3261.

Діапазон значень 0, 250–64000

Значення за умовчанням 5000

Довідка щодо веб-інтерфей-
су користувача

Timer J (Cтоp. 119)

ADD_TRANSPORT_UDP_n

Приклад імені параметра ADD_TRANSPORT_UDP_1, ADD_TRANSPORT_UDP_2, …,
ADD_TRANSPORT_UDP_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання атрибута "transport=udp" до заголовків SIP
URI.

Діапазон значень • Y (додавати транспортний протокол UDP)
• N (не додавати транспортний протокол UDP)

Значення за умовчанням N

ADD_EXPIRES_HEADER_n

Приклад імені параметра ADD_EXPIRES_HEADER_1, ADD_EXPIRES_HEADER_2, …,
ADD_EXPIRES_HEADER_6

Формат значення Логічний

Опис Вказування додавання заголовка "Expires" до повідомлення
REGISTER (додає параметр "expires" до заголовка "Contact").

Діапазон значень • Y (додавати заголовок "Expires")
• N (не додавати заголовок "Expires")

Значення за умовчанням Y

SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n

Приклад імені параметра SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_1, SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_2, …,
SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_6

Формат значення Логічний
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Опис Вказування дозволу використання повідомлень re-INVITE для ут-
римуваних викликів.

Діапазон значень • Y (увімкнути отримання повідомлень SIP про утримування)
• N (вимкнути отримання повідомлень SIP про утримування)

Значення за умовчанням Y

SIP_ADD_DIVERSION_n

Приклад імені параметра SIP_ADD_DIVERSION_1, SIP_ADD_DIVERSION_2, …,
SIP_ADD_DIVERSION_6

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування додавання інформації про відхилення до заголовка
"Diversion".

Діапазон значень 0–2
– 0: не додавати інформацію про відхилення до заголовка

"Diversion"
– 1: використовувати власну інформацію про відхилення тільки

для заголовка "Diversion"
– 2: додавати інформацію про відхилення до існуючого заголовка

"Diversion"

Значення за умовчанням 1

SIP_RESPONSE_CODE_DND

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказування коду відповіді в разі отримання виклику в режимі "не
турбувати".

Діапазон значень 400–699

Значення за умовчанням 403

SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT

Формат значення Цілочисельний

Опис Вибір коду відповіді в разі відхилення виклику.

Діапазон значень 400–699

Значення за умовчанням 603

SIP_FOVR_MODE_n

Формат значення Логічний
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Опис Вказує чи буде за переключенням при відмові запиту REGISTER
також слідувати повідомлення INVITE/SUBSCRIBE.

Діапазон значень • Y (Повідомлення INVITE/SUBSCRIBE буде слідувати за пере-
ключенням при відмові запиту REGISTER.)

• N (Повідомлення INVITE/SUBSCRIBE не буде слідувати за пе-
реключенням при відмові запиту REGISTER.)

Значення за умовчанням N

SIP_FOVR_DURATION_n

Формат значення Цілочисельний

Опис Вказує кількість передач у пункт призначення переключення при
відмові для методу REGISTER.

Діапазон значень 0–10

Значення за умовчанням 0

SIP_ADD_ROUTE_n

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи додавати заголовки "Route" зі встановленим парамет-
ром OutBoundProxy.

Примітка
• Заголовки "Route" не додаються, якщо параметр

OutBoundProxy та інші параметри сервера співпадають.

Діапазон значень • Y (заголовки "Route" додаються)
• N (заголовки "Route" не додаються)

Значення за умовчанням Y

SIP_403_REG_SUB_RTX_n

Формат значення Логічний

Опис Вказує чи надсилати запит, якщо від сервера отримано відповідь
"403 Forbidden" на повідомлення INVITE або SUBSCRIBE.

Діапазон значень • Y (Надсилати)
• N (Не надсилати)

Значення за умовчанням N
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Розділ  6

Корисні функції телефону

В цьому розділі пояснюються параметри номерів
телефонів, номерні плани та функції імпорту/
експорту телефонної книги.

Версія документа  2013-03  Керівництво адміністратора 289



6.1  Імпорт та експорт телефонної книги
В цьому розділі пояснюються процедури імпорту та експорту даних телефонної книги. До даних
телефонної книги пристрою належать імена та номери телефонів.
Дані телефонної книги пристрою можна експортувати, змінювати за допомогою інструментів
редагування та знов імпортувати у пристрій. Крім того, можна імпортувати у пристрій дані телефонної
книги, створені за допомогою іншого програмного забезпечення.
Можна використовувати описані нижче функції імпорту та експорту телефонної книги.

Редагування даних телефонної книги на ПК
Збережені у пристрої дані телефонної книги можна редагувати за допомогою програм роботи з
електронними таблицями, наприклад Microsoft Excel®. Детальніше про цю операцію див. у розділі
6.1.2  Редагування за допомогою Microsoft Excel.
Дані телефонної книги можна експортувати на ПК, відредагувати експортований файл за допомогою
відповідного програмного забезпечення, а потім імпортувати його у пристрій.

Microsoft 

Excel

BA

CD

Імпортування даних адресної книги з ПК
У пристрій можна імпортувати дані адресної книги, збережені у програмах для обробки повідомлень і
спільної роботи, наприклад Microsoft Outlook®.
Спочатку необхідно експортувати дані адресної книги із програми роботи з електронною поштою у
програму для редагування даних, наприклад Microsoft Excel, змінити їх згідно потреб, а потім
імпортувати експортовані дані у пристрій.
Детальніше про цю операцію див. у розділі 6.1.3  Експортування даних із Microsoft Outlook.

Microsoft 

Outlook 

Microsoft 

Excel

B AC

Резервне копіювання даних телефонної книги
Дані телефонної книги можна експортувати із пристрою на ПК та зберегти їх як файл резервної копії на
випадок втрати даних або для використання в разі заміни пристрою.

B

A
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Імпортування даних однієї телефонної книги в інші пристрої
Створені на пристрої дані телефонної книги можна експортувати на ПК, а потім імпортувати в інші
пристрої.

B

A

Також можна імпортувати в інші пристрої дані телефонної книги, створені на ПК.

B

A

Microsoft 

Excel

Формат файлу імпорту/експорту

Для імпорту та експорту даних телефонної книги використовуються файли формату "TSV". В разі
імпорту чи експорту з використанням програми Microsoft Excel зазвичай використовуються файли
формату "CSV (значення з роздільниками-комами)".
Запис телефонної книги у пристрої містить 9 полів у такому форматі: "ідентифікатор запису <TAB> ім’я
<TAB> псевдонім <TAB> номер телефону <TAB> номер телефону <TAB> номер телефону <TAB> номер
телефону <TAB> номер телефону <TAB> тональний сигнал дзвінка <розрив рядка>".
Текстові дані можуть редагуватися в будь-якому програмному забезпеченні для редагування, яке
підтримує кодування UTF-16 із маркером BOM та порядком байтів, починаючи з молодшого. Під час
збереження текстового файлу необхідно використовувати такий же формат, інакше текстові дані можуть
спотворитися.
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Дані телефонної книги в текстовому форматі

Aaron MacDowel    

Barbara Nicolls    

Carl O’Brien    

Dorothy Parker    

  ····

  ····

1

2

3

4

····

····

  ····

  ····

A CB D E

3

3

3

5

····

····

QK M O

501

502

503

   

  ····

  ····

F G

1234001

1234002

1234003

1234004

  ····

  ····

H I

   

   

   

   

  ····

  ····

J

   

   

   

   

  ····

  ····

L

   

   

   

   

  ····

  ····

N P

A Ідентифікатор запису (унікальний ідентифікатор: 1–65535)
B Табуляція
C Ім’я (до 24 символів)
D Табуляція
E Псевдонім (до 24 символів)
F Табуляція
G Номер телефону (до 32 цифр)
H Табуляція
I Номер телефону (до 32 цифр)
J Табуляція
K Номер телефону (до 32 цифр)
L Табуляція
M Номер телефону (до 32 цифр)
N Табуляція
O Номер телефону (до 32 цифр)
P Табуляція
Q Тональний сигнал дзвінка (1–32)

6.1.1  Операція імпорту/експорту
В наведених нижче процедурах пояснюється імпортування даних телефонної книги у пристрої, а також
експортування даних телефонної книги на ПК через веб-інтерфейс користувача.
Детальніше про ці параметри див. у розділі 4.6.6  Import Phonebook або 4.6.7  Export Phonebook.

Імпортування даних телефонної книги
1. Перейдіть на вкладку [Telephone] і клацніть [Import Phonebook].
2. У полі [File Name] введіть повний шлях до файлу, який потрібно імпортувати, або натисніть кнопку

Browse, щоб вибрати файл даних телефонної книги, який потрібно імпортувати.
3. Натисніть кнопку [Import].

Експорт даних телефонної книги
1. Перейдіть на вкладку [Telephone] і клацніть [Export Phonebook].
2. Натисніть кнопку [Export].
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3. На екрані "Now Processing File Data" клацніть текст "HERE" у повідомлені, що відобразиться, або
зачекайте на відображення вікна File Download.

Примітка
• Залежно від параметрів безпеки використовуваного браузера спливаючі меню можуть

блокуватися. Якщо не вдається експортувати файл належним чином, спробуйте повторити
операцію експорту або змініть параметри безпеки у браузері.

4. Натисніть кнопку Save у вікні File Download.
5. У вікні Save As виберіть папку, в якій потрібно зберегти експортовані дані телефонної книги, введіть

ім’я файлу в полі File name, виберіть формат TSV File у меню Save as type, а потім натисніть кнопку
Save.
В разі успішного завантаження файлу відобразиться вікно Download complete.

6. Натисніть на Close.
7. Щоб завершити операцію, натисніть текст "HERE" у повідомленні, що відобразиться.

Екран повертається до [Export Phonebook].

Примітка
• Переконайтеся, що джерело імпорту або пристрій перебувають у режимі очікування.
• Джерело імпорту або пристрій необхідно вказувати під час імпорту/експорту. Імпортовані дані

додаються до існуючих даних телефонної книги.
– Якщо в існуючих даних телефонної книги міститься запис із тим самим ідентифікатором, що

й у імпортованого запису, запис буде замінено імпортованим записом.
– Якщо в існуючих даних телефонної книги міститься запис без ідентифікатора, він залишиться

в телефонній книзі.
– Якщо в імпортованих даних телефонної книги міститься запис без ідентифікатора,

імпортований запис буде додано як новий запис, якщо немає існуючого запису з такими ж
ім’ям і номером телефону.

Записам телефонної книги, що додаються через пристрій, не призначаються ідентифікатори
записів. Тому рекомендується експортувати дані телефонної книги із пристрою, призначити їм
ідентифікатори записів вручну, а потім імпортувати їх назад у пристрій. Такі дії можуть полегшити
подальшу роботу з даними телефонної книги.

• На телефонну книгу пристрою накладаються такі обмеження:
– На пристрої може зберігатися не більше 100 (для моделі KX-UT113)/500 (для моделей

KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) записів телефонної книги. Якщо на пристрої вже
містяться дані телефонної книги, він прийматиме записи до 500-го, включно з наявними
записами. Решту записів не буде імпортовано, а на пристрої відобразиться повідомлення
"Пам’ять заповнена".

– Ім’я може містити до 24 символів.
– Номер телефону може містити до 32 цифр.
– Записи телефонної книги, що перевищують обмеження на символи чи цифри, не будуть

імпортуватися належним чином.
• Якщо експортування переривається діями із пристроєм, у файл експортуватимуться тільки дані,

які були успішно експортовані до переривання.

6.1.2  Редагування за допомогою Microsoft Excel
Експортовані дані телефонної книги можна редагувати на ПК у такій програмі, як Microsoft Excel. В
подальшому можна імпортувати дані телефонної книги у пристрої.

Відкриття даних телефонної книги на ПК
1. Запустіть програму Microsoft Excel.
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2. Натисніть кнопку Office Button, а потім Open.

Примітка
• Переконайтеся, що відкриваєте файл TSV. Якщо змінити розширення файлу TSV на ".csv",

файл можна відкрити просто подвійним клацанням. Однак, кодування символів у файлі може
не розпізнатися належним чином, що призведе до спотворення символів або до
розпізнавання номерів телефонів як чисел, що призведе до змінення даних.

3. Виберіть тип файлів All Files, виберіть експортований файл даних телефонної книги та натисніть
кнопку Open.

4. У вікні Text Import Wizard - Step 1 of 3 натисніть кнопку Next.

Примітка
• Незалежно від вибраного значення параметра File origin файл у відповідному форматі

даних буде оброблено належним чином.
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5. У вікні Text Import Wizard - Step 2 of 3 виберіть значення Tab для параметра Delimiters, а потім
натисніть кнопку Next.

6. У вікні Text Import Wizard - Step 3 of 3 виберіть всі стовпці в полі Data preview, виберіть значення
Text для параметра Column data format, а потім натисніть кнопку Finish.
Відкриється файл TSV.

Примітка
• Номери телефонів потрібно обробляти як текстові дані. Інакше під час експорту може

зникнути цифра "0" на початку номера телефону.

Збереження даних телефонної книги для імпорту у пристрій
1. Після редагування записів телефонної книги натисніть кнопку Office Button, а потім Save As.
2. Введіть ім’я файлу в полі File name та виберіть значення Unicode Text для параметра Save as

type.
Файл буде збережено в кодуванні UTF-16 у порядку байтів, починаючи з молодшого, та з
маркером BOM. Поля будуть розділені табуляцією.

3. Натисніть на Save.
Відобразиться повідомлення з попередженням щодо сумісності файлів.

4. Натисніть на Yes.
Файл буде збережено як текстовий файл у кодуванні Unicode з полями, розділеними табуляцією.

Примітка
• Процедура може відрізнятися залежно від версії програми Microsoft Excel. Тому файли,

експортовані та імпортовані між пристроєм і програмою Microsoft Excel, не завжди сумісні між
собою.
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6.1.3  Експортування даних із Microsoft Outlook
Можна експортувати дані адресної книги, збережені у такій програмі, як Microsoft Outlook, та редагувати
їх за допомогою, наприклад, програми Microsoft Excel, для імпорту у пристрій.

Експортування даних адресної книги Microsoft Outlook
1. У програмі Microsoft Outlook виберіть меню File, а потім пункт Import and Export.
2. Виберіть Export to a file та натисніть кнопку Next.
3. Виберіть Tab Separated Values (Windows) та натисніть кнопку Next.
4. Виберіть Contacts та натисніть кнопку Next.
5. Натисніть кнопку Browse, виберіть папку, а потім введіть ім’я файлу, в який потрібно експортувати

дані.
6. Натисніть на OK.
7. У вікні Export to a File натисніть кнопку Next.
8. Натисніть на Map Custom Fields.
9. Видаліть всі елементи у списку To, натиснувши кнопку Clear Map. Потім перетягніть тільки елементи

Last Name і Business Phone зі списку From у список To та натисніть OK.
10. У вікні Export to a File натисніть кнопку Finish.

Дані будуть експортовані.

Примітка
• Дані можна експортувати із програми Microsoft Outlook Express, використовуючи схожу

процедуру. Також можна експортувати дані з інших програм, сумісних із Microsoft Excel.
• Експортований файл можна відкрити в Microsoft Excel, а потім імпортувати його у пристрій.

Детальніше див. у розділі 6.1.2  Редагування за допомогою Microsoft Excel.
• Ім’я та прізвище не експортуються під час описаної процедури. Можна експортувати всі потрібні

елементи та відредагувати запис до імпортування його у пристрій.
• В експортованому із програми Microsoft Outlook файлі поля розділені табуляцією, а також

використовується кодування символів за умовчанням для використовуваної операційної
системи.

6.2  Номерний план
Параметри номерного плану дозволяють керувати набором номерів користувачем та їх передачею
через мережу. Параметри номерного плану можна налаштувати для кожної лінії окремо. Ці параметри
можна програмувати як через веб-інтерфейс користувача (® див. розділ 4.6.2.2  Dial Plan), так і за
допомогою конфігураційного файлу (® див. розділ 5.7.1  Параметри керування викликом).
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[Блок-схема роботи номерного плану]
Коли користувач натискає цифру на пристрої, запускається наведена нижче послідовність подій.

A

Користувач набирає цифру на пристрої.

Пристрій зберігає кожну цифру, набрану до спливання 
часу за таймером введення окремих цифр.

Пристрій порівнює набрані цифри з кожним 
номерним планом, коли спливає час за 

таймером введення окремих цифр.

Набрані цифри відповідають номерному 
плану повністю чи частково? 

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні
Відповідність 
відсутня

НіТак 

Ні

Ні

Повна відповідність
Часткова 
відповідність 

Номерний план містить 
"!" для позначення 
заборони номера?

Номерний план містить 
"." для позначення 
повторення елемента?

Для параметра 
[Call Even If Dial Plan Does 

Not Match] встановлено 
значення [Yes]?

Виклик виконується.

Виклик забороняється.

Набрана кількість цифр 
перевищує 2 символи 
перед "." у номерному 
плані?

Виклик забороняється. 

Виклик виконується.

Чи включає план набору 
правило заміни та чи 

відповідають йому набрані 
цифри?

A

Номер замінюється. 

Користувач натискає 
клавішу [ENTER] чи #?

Так

Ні

Ні

Так 

B

Запускається таймер 
введення окремих цифр.

B

Перехід
до A

Користувач натискає 
клавішу [ENTER] чи #? 

Ні

Перехід
до

Перехід
до

6.2.1  Параметри номерного плану
Встановлення Dial Plan
1. У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Telephone] і клікніть [Call Control [Line 1]–

[Line x]].
2. Введіть потрібний формат набору номера в полі [Dial Plan].

Параметри номерного плану можна налаштовувати для кожної лінії окремо.
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Детальніше про символи, доступні для форматів набору номерів, див. у підрозділі Допустимі
значення в полі номерного плану цього розділу.

3. Виберіть значення [Yes] або [No] для параметра [Call Even If Dial Plan Does Not Match].
• Якщо вибрати значення [Yes], виклик виконається, навіть якщо користувач набирає номер

телефону, який не відповідає формату набору номера в параметрі [Dial Plan].
• Якщо вибрати значення [No], виклик виконається, тільки якщо користувач набирає номер

телефону, який відповідає формату набору номера в параметрі [Dial Plan].

Примітка
• Детальніше про налаштування цих параметрів шляхом програмування за допомогою

конфігураційного файлу див. у описі параметрів "DIAL_PLAN_n" і
"DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n" з розділу 5.7.1  Параметри керування викликом.

Допустимі значення в полі номерного плану

В наведеній нижче таблиці пояснюється, які символи можна використовувати для вказування формату
набору номера, та що означають символи.

Елемент Доступні значення Опис

Рядок 0–9, [, -, ], <, :, >, *, #, !,
S, s, T, t, X, x, ., |, +

Описи номерного плану можна вводити, використовуючи
комбінації перелічених доступних символів.

Цифра 0–9, *, #, + Приклад: "123"
Якщо набирається номер телефону "123", виклик вико-
нується одразу ж.

Символ під-
становки

X, x Приклад: "12xxxxx"
Якщо набирається номер телефону "12", за яким йде
5-значне число, виклик виконується одразу ж.

Діапазон [ ] Приклад: "[123]"
Якщо набирається один із номерів телефонів "1", "2" або
"3", виклик виконується одразу ж.

Піддіапазон - Приклад: "[1-5]"
Якщо набирається номер телефону "1", "2", "3", "4" або
"5", виклик виконується одразу ж.
• Піддіапазон можна використовувати тільки для номе-

рів із однієї цифри. Наприклад, "[4-9]" є допустимим
значенням, а "[12-21]" – недопустимим.

Повторення . Приклад: "1."
Якщо набирається номер телефону "1", за яким не ввод-
яться або вводяться додаткові цифри "1" (наприклад,
"11", "111"), виклик виконується.

Заміна <(до):(після)> Приклад: "<101:9999>"
Якщо набирається номер телефону "101", число "101" за-
мінюється на "9999", після чого одразу виконується вик-
лик.

Таймер S, s (секунд) Приклад: "1x.S2"
Якщо набирається номер телефону, що починається з
"1", виклик виконується через 2 секунди.
• Число (0–9), за яким йде "S" або "s", вказує тривалість

затримки в секундах до виконання виклику.
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Елемент Доступні значення Опис

Макротай-
мер

T, t Приклад: "1x.T"
Якщо набирається номер телефону, що починається з
"1", виклик виконується через "T" секунд.
• Значення "T" або "t" можна налаштувати через

веб-інтерфейс користувача (® див. опис параметра
[Timer for Dial Plan] у розділі 4.6.1.1  Call Control).

Відхилення ! Приклад: "123xxx!"
Якщо набирається номер телефону "123", за яким йдуть
ще 3 цифри, виклик не виконується.

Чергування | Приклад: "1xxxx|2xxx"
Якщо набирається номер телефону "1", за яким йде 4 ци-
фри, або номер "2", за яким йде 3 цифри, виклик вико-
нується одразу ж.
Цей елемент можна використати, щоб вказати кілька но-
мерів.

Примітка
• У параметрі [Dial Plan] можна ввести до 1000 символів.
• У параметрі [Dial Plan] можна призначити до 100 номерних планів, розділених символом "|".
• У параметрі [Dial Plan] на кожний номерний план можна призначити до 32 цифр.
• У параметрі [Dial Plan] можна призначити до 10 замін.
• Після завершення набору номера користувачем пристрій одразу надсилає всі набрані цифри,

якщо для параметра веб-інтерфейсу користувача [Call Even If Dial Plan Does Not Match]
встановлено значення [Yes] або якщо для параметра конфігураційного файлу
"DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n" встановлено значення "N". Пристрій розпізнає
завершення набору за такими показниками:
– Спливання часу за таймером введення цифр (® див. опис параметра веб-інтерфейсу

користувача [Inter-digit Timeout] у розділі 4.6.1.1  Call Control або параметра
конфігураційного файлу "INTDIGIT_TIM" у розділі 5.5.1  Параметри керування викликом).

– Натискання користувачем клавіші [ENTER] або #.
– Початок виклику після підняття слухавки (попередній набір номера).

Приклади номерних планів

В наведених нижче прикладах представлено номерні плани, що містять послідовності символів,
розділені символом "|".
Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"

Повна відповідність:
Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Якщо набирається номер телефону "211", "911" тощо, виклик виконується одразу ж.

Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Якщо набирається номер телефону "2123456789", "5987654321" тощо, виклик виконується одразу

ж.

Часткова відповідність (коли номерний план містить "."):
Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
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• Якщо набирається номер телефону "01254", "012556" тощо, виклик виконується після спливання
часу за таймером введення цифр.

Часткова відповідність (коли номерний план не містить "."):
Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Якщо набирається номер телефону "21", "91" тощо, та при цьому для параметра [Call Even If Dial

Plan Does Not Match] встановлено значення [Yes], виклик виконується після спливання часу за
таймером введення цифр.

• Якщо набирається номер телефону "21", "91" тощо, та при цьому для параметра [Call Even If Dial
Plan Does Not Match] встановлено значення [No], виклик буде відхилено після спливання часу за
таймером введення цифр.

Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Якщо набирається номер телефону "21234567", "598765432" тощо, та при цьому для параметра

[Call Even If Dial Plan Does Not Match] встановлено значення [Yes], виклик виконується після
спливання часу за таймером введення цифр.

• Якщо набирається номер телефону "21234567", "598765432" тощо, та при цьому для параметра
[Call Even If Dial Plan Does Not Match] встановлено значення [No], виклик буде відхилено після
спливання часу за таймером введення цифр.

Відповідність відсутня:
Приклад: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Якщо набирається номер телефону "0011", "1011" тощо, та при цьому для параметра [Call Even If

Dial Plan Does Not Match] встановлено значення [Yes], виклик виконується після спливання часу
за таймером введення цифр.

• Якщо набирається номер телефону "0011", "1011" тощо, та при цьому для параметра [Call Even If
Dial Plan Does Not Match] встановлено значення [No], виклик буде відхилено.

6.3  Програмовані кнопки (тільки моделі
KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)

Програмні кнопки пристрою можна налаштовувати. Після цього їх можна використовувати для
виконання або отримання зовнішніх викликів або як функціональні кнопки. Ці параметри можна
запрограмувати як через веб-інтерфейс користувача (® див. розділ 4.6.3  Flexible Button Settings
(тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)), так і за допомогою конфігураційного файлу (® див.
розділ 5.5.5  Параметри програмованих кнопок (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248)).

Примітка
• Ця функція може не підтримуватися Вашою телефонною системою.

Доступні наведені нижче типи програмних кнопок.
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Кнопка Опис Світлова індикація

DN Використовується для захоплення лінії,
призначеної кнопці DN (Directory Number
– абонентський номер). Якщо виклик над-
ходить на кнопку DN, її натисканням можна
відповісти на виклик.

Зауваження
• Щонайменше 2 кнопки DN необхід-

но призначити для кожної лінії. Як-
що кнопки DN не призначено, вико-
нати виклики чи відповісти на них
буде неможливо.

Примітка
• Функція лінії загального доступу

(спільного виклику) є додатковою
функцією та може не підтримувати-
ся Вашою телефонною системою.

Не світиться: кнопка незадіяна
Світиться зеленим: внутрішня лінія ви-
користовується для виклику з викори-
станням кнопки DN.
Швидко блимає зеленим: на внутрішню
лінію DN надходить вхідний виклик.
Повільно блимає зеленим: на внутріш-
ній лінії DN є виклик на утриманні.
Світиться червоним: лінія загального
доступу використовується або встано-
влена на утримання (приватний режим).
Повільно блимає червоним: лінія за-
гального доступу встановлена на утри-
мання (звичайний режим).

One-Touch Використовується для отримання доступу
до потрібного абонента або системної
функції одним натисканням кнопки.

–

Headset Використовується для увімкнення чи вим-
кнення розмови з використанням гарніту-
ри.

Не світиться: гарнітура вимкнена
Світиться червоним: гарнітура увімкне-
на
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Кнопка Опис Світлова індикація

BLF Використовується для відображення по-
точного стану іншої внутрішньої лінії, вико-
нання виклику за цією лінією та переадре-
сації виклику на неї.
Цю кнопку також можна використовувати
для виконання спрямованого перехоплен-
ня виклику (® див. опис параметра веб-ін-
терфейсу користувача [Direct Call
Pickup] у розділі 4.6.1.1  Call Control або
параметра конфігураційного файлу
"NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT" у розділі
5.5.1  Параметри керування викликом).

Примітка
• BLF (Busy Lamp Field – контроль не-

задіяних ліній) є додатковою функ-
цією та може не підтримуватися Ва-
шою телефонною системою.

• Залежно від телефонної системи
для використання цієї функції може
знадобитися вказування ідентифі-
катора URI для списку ресурсів (®
див. опис параметра веб-інтерфей-
су користувача [Resource List
URI] у розділі 4.6.2.1  Call Control
або параметра конфігураційного
файлу "RESOURCELIST_URI_n" у
розділі 5.7.1  Параметри керуван-
ня викликом).

Не світиться: внутрішня лінія BLF неза-
діяна.
Світиться червоним: лінію використо-
вує відповідна внутрішня лінія BLF.
Швидко блимає червоним: на внутріш-
ню лінію BLF надходить вхідний виклик.

ACD Використовується для підключення до гру-
пи та відключення від неї, коли увімкнуто
автоматичне розподілення викликів (ACD).

Примітка
• ACD є додатковою функцією та мо-

же не підтримуватися Вашою теле-
фонною системою.

Не світиться: Ви підключені до групи
Світиться червоним: Ви відключені від
групи

Wrap Up Натискання кнопки резюме веде до вибору
режиму "Резюме", "Не готовий" та "Гото-
вий" для вхідних викликів.
У режимах "Резюме" та "Не готовий" для
вхідних викликів, вхідні виклики не будуть
отримуватися через групу ACD (Автома-
тичне розподілення викликів).

Не світиться: режим "Готовий" для вхід-
них викликів
Світиться червоним: режим "Не гото-
вий" для вхідних викликів
Мигає червоним: режим "Резюме"
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6.3.1  Параметри програмних кнопок
Встановлення програмних кнопок
1. У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Telephone] та натисніть [Flexible Button

Settings].
2. Введіть параметри як описано в наведеній нижче таблиці.

За потреби встановлення як параметра 1, так і параметра 2, введіть кому між значеннями.

Кнопка
Параметр 1 Параметр 2

Опис Значення Опис Значення

DN Тональний
сигнал дзвінка

1–32 Номер лінії • 1–4 (для моделей
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (для моделей
KX-UT248)

One-Touch Номер теле-
фону

До 32 цифр – –

Headset – – – –

BLF Номер внут-
рішньої лінії*1

До 32 цифр – –

ACD Номер лінії • 1–4 (для моделей
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (для моделей
KX-UT248)

– –

Wrap Up Номер лінії • 1–4 (для моделей
KX-UT133/
KX-UT136)

• 1–6 (для моделей
KX-UT248)

– –

*1 Також можна автоматично призначити внутрішні номери кнопкам BLF скориставшись інформацією зі списку ресурсів сервера,
без потреби введення інформації тут.

Примітка
• Детальніше про налаштування цих параметрів шляхом програмування за допомогою

конфігураційного файлу див. у розділі 5.5.5  Параметри програмованих кнопок (тільки
моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248).
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[Приклад налаштування параметрів]
На наведеному нижче екрані представлено приклад налаштування параметрів програмних кнопок.

Опис:
• Для кнопки 1 встановлено підключення до групи ACD та відключення від неї на лінії 1.
• Для кнопки 2 встановлено керування увімкненням або вимкненням розмови з використанням

гарнітури.
• Для кнопок 3 та 4 встановлено виконання/отримання викликів на лінії 1 з використанням тонального

сигналу дзвінка 1.
• Для кнопок 5 та 6 встановлено виконання/отримання викликів на лінії 2 з використанням тонального

сигналу дзвінка 2.
• Для кнопок 7 і 8 встановлено виконання викликів певному абоненту з використанням функції набору

одним натисканням.
• Для кнопок 9, 10 та 11 встановлено відображення стану певної внутрішньої лінії. Вони також можуть

бути використані для виконання виклику за цією лінією та для переадресації викликів на неї.*1

*1 Також можна автоматично призначити внутрішні номери кнопкам BLF скориставшись інформацією зі списку ресурсів сервера,
без потреби введення інформації тут.
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Розділ  7

Оновлення програмного забезпечення

В цьому розділі пояснюється процедура оновлення
програмного забезпечення пристрою.
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7.1  Установки сервера програмного забезпечення
Для виконання оновлення програмного забезпечення не потребується особливий сервер. Як сервер
програмного забезпечення можна використати HTTP-, HTTPS-, FTP- або TFTP-сервер, просто
налаштувавши в параметрах його URL-адресу.

7.2  Параметри оновлення програмного забезпе-
чення

Оновлення програмного забезпечення надаються виробником, якщо в них виникає потреба.
Оновлення програмного забезпечення буде виконуватись після налаштування відповідних параметрів
шляхом програмування за допомогою конфігураційного файлу (® див. розділ 5.3.4  Параметри
оновлення програмного забезпечення) або через веб-інтерфейс користувача (® див. розділ
4.7.1  Firmware Maintenance). Нижче наведено параметри та процедури налаштування.

Увімкнення/вимкнення оновлення програмного забезпечення
• Додайте до конфігураційного файлу рядок FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y".
• У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Firmware

Maintenance], а потім виберіть значення [Yes] для параметра [Enable Firmware Update].

Номер версії програмного забезпечення
• Вкажіть номер нової версії в параметрі конфігураційного файлу "FIRM_VERSION".

Автоматичне оновлення
• Додайте до конфігураційного файлу рядок FIRM_UPGRADE_AUTO="Y".
• У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Firmware

Maintenance], а потім виберіть значення [Automatic] для параметра [Update Type].

URL-адреса сервера програмного забезпечення
• Вкажіть URL-адресу в параметрі конфігураційного файлу "FIRM_FILE_PATH".
• У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Maintenance], клацніть [Firmware

Maintenance], а потім введіть URL-адресу в полі [Firmware File URL].

Приклад налаштування параметрів

Після налаштування параметрів як вказано у прикладі нижче, пристрій автоматично завантажуватиме
файл програмного забезпечення із вказаної URL-адреси, "http://firm.example.com/firm/01.050.fw", та
виконуватиме операцію оновлення, якщо використовувана версія програмного забезпечення старіша
за 01.050.

Приклад
FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y"
FIRM_VERSION="01.050"
FIRM_UPGRADE_AUTO="Y"
FIRM_FILE_PATH="http://firm.example.com/firm/01.050.fw"
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7.3  Виконання оновлення програмного забезпе-
чення

Після налаштування параметрів оновлення програмного забезпечення в конфігураційному файлі,
програмне забезпечення буде оновлюватись після завантаження конфігураційного файлу. Процедура
оновлення програмного забезпечення детально описана нижче.

Процес оновлення програмного забезпечення

Крок 1
Пристрій завантажує конфігураційний файл із
сервера реєстрації.
• Детальніше про параметр моменту часу

завантаження конфігураційних файлів див.
у розділі 2.2.4  Завантаження конфігура-
ційних файлів.

Адреса сервера реєстрації

Сервер 
реєстрації

Крок 2
Пристрій порівнює номер версії програмного за-
безпечення в конфігураційному файлі із поточ-
ною версією програмного забезпечення при-
строю.
(У цьому прикладі у пристрої використовується
версія 01.000, а в конфігураційному файлі вка-
зано версію 01.050.)

FIRM_VERSION="01.050"

Крок 3
Якщо в конфігураційному файлі вказано новішу
версію програмного забезпечення, пристрій
завантажить програмне забезпечення за адре-
сою, вказаною в параметрі конфігураційного
файлу "FIRM_FILE_PATH".

01.050.fw

http://firm.example.com/

firm/01.050.fw

Крок 4
Після завантаження програмного забезпечен-
ня, воно застосовується до пристрою, а потім
він автоматично перезапускається.

7.4  Локальне оновлення програмного забезпе-
чення

Якщо оновлена версія програмного забезпечення надається на веб-сайті чи через інші джерела, можна
оновити програмне забезпечення вручну, скориставшись програмуванням через веб-інтерфейс
користувача.
Детальніше про локальне оновлення програмного забезпечення див. у розділі 4.7.2  Local Firmware
Update.
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Оновлення програмного забезпечення вручну
1. У веб-інтерфейсі користувача перейдіть на вкладку [Maintenance] та натисніть [Local Firmware

Update].
2. Натисніть кнопку Browse, виберіть папку, в якій знаходиться файл програмного забезпечення, та

виберіть цей файл на ПК.
3. Натисніть кнопку [Update Firmware].
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Розділ  8

Усунення несправностей

В цьому розділі надаються відомості про усунення
несправностей.
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8.1  Усунення несправностей
Якщо після виконання наведених у цьому розділі вказівок проблему не усунуто, відключіть блок
живлення пристрою від електричної розетки, а потім повторно підключіть його. Якщо використовується
функція живлення через мережу (PoE), відключіть кабель локальної мережі, а потім повторно підключіть
його.

Загальна експлуатація

Несправність Причина/рішення

Не чутно тональний сигнал. • Можуть бути неправильно налаштовані параметри ме-
режі.

• Багато проблем установки можуть бути вирішені вико-
нанням скидання обладнання. Спочатку вимкніть мо-
дем, маршрутизатор, концентратор, пристрій та ПК.
Потім знов увімкніть пристрої один за одним у такій по-
слідовності: модем, маршрутизатор, концентратор,
пристрій, ПК.

• Якщо не вдається отримати доступ із ПК до веб-сторі-
нок Інтернету, перевірте наявність проблем із підклю-
ченням телефонної системи у своєму районі.

• Перевірте стан з’єднання VoIP у веб-інтерфейсі кори-
стувача та переконайтеся, що кожна лінія зареєстро-
вана належним чином (® див. підрозділ Перегляд ста-
ну параметрів у веб-інтерфейсі користувача цього
розділу).

• Переконайтеся у правильності налаштування адреси
SIP-сервера, URL-адреси конфігураційних файлів,
ключа шифрування та всіх інших потрібних параметрів.

• Перевірте параметри брандмауера та переспрямуван-
ня портів у маршрутизаторі (® див. розділ 1.1.7  Інші
параметри мережі).

• За подробицями щодо параметрів зверніться до мере-
жевого адміністратора чи дилера телефонної системи.
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Несправність Причина/рішення

Пристрій не запускається належним чи-
ном.

• Можуть бути неправильно налаштовані параметри у
веб-інтерфейсі користувача чи конфігураційному фай-
лі. Виконайте наведену нижче процедуру для ініціалі-
зації параметрів, а потім повторно налаштуйте при-
стрій належним чином.
1. Натисніть Устан. .
2. Натисніть [#][1][3][6].
3. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Скидання IP

установок", а потім натисніть [ENTER].
4. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім

натисніть [ENTER].
5. Натискайте [ ] або [ ], щоб вибрати "Так", а потім

натисніть [ENTER].
Після виконання скидання IP-адреси пристрій ав-
томатично перезапуститься.

Примітка
• Якщо після виконання цієї процедури парамет-

ри не ініціалізовано, зверніться до дилера те-
лефонної системи.
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Виконання/отримання викликів, внутрішній зв’язок

Несправність Причина/рішення

У пристрої не спрацьовує дзвінок. • Перевірте стан з’єднання VoIP у веб-інтерфейсі кори-
стувача та переконайтеся, що кожна лінія зареєстро-
вана належним чином (® див. підрозділ Перегляд ста-
ну параметрів у веб-інтерфейсі користувача цього
розділу).

• Переконайтеся у правильності налаштування адреси
SIP-сервера, URL-адреси конфігураційних файлів,
ключа шифрування та всіх інших потрібних параметрів.

• Перевірте параметри брандмауера та переспрямуван-
ня портів у маршрутизаторі (® див. розділ 1.1.7  Інші
параметри мережі).

• Перевірте значення параметра [Call Control] для кож-
ної лінії на вкладці [Telephone] веб-інтерфейсу кори-
стувача.
– Якщо для параметра [Do Not Disturb] встановлено

значення [Yes], пристрій не отримуватиме виклики
(® див. розділ 4.6.2.3  Call Features).

– Якщо для параметра [Unconditional (Enable Call
Forward)] встановлено значення [Yes], пристрій не
отримуватиме виклики (® див. розділ 4.6.2.4  Call
Forward).

– Якщо для параметра [Block Anonymous Call]
встановлено значення [Yes], пристрій не отриму-
ватиме анонімні виклики (® див. розділ 4.6.2.3  Call
Features).

• Переконайтеся, що параметри [Do Not Disturb],
[Enable Call Forward] і [Block Anonymous Call] не ке-
руються з боку телефонної системи.

• За подробицями щодо параметрів зверніться до мере-
жевого адміністратора або дилера телефонної систе-
ми.

Не вдається виконати виклик. • Перевірте стан з’єднання VoIP у веб-інтерфейсі кори-
стувача та переконайтеся, що кожна лінія зареєстро-
вана належним чином (® див. підрозділ Перегляд ста-
ну параметрів у веб-інтерфейсі користувача цього
розділу).

• Переконайтеся у правильності налаштування адреси
SIP-сервера, URL-адреси конфігураційних файлів,
ключа шифрування та всіх інших потрібних параметрів.

• Перевірте параметри брандмауера та переспрямуван-
ня портів у маршрутизаторі (® див. розділ 1.1.7  Інші
параметри мережі).

• За подробицями щодо параметрів зверніться до мере-
жевого адміністратора або дилера телефонної систе-
ми.
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Пароль для програмування через веб-інтерфейс користувача

Несправність Причина/рішення

Втрачено пароль від облікового запису
адміністратора чи користувача для вхо-
ду у веб-інтерфейс.

• Виконайте скидання паролів у пристрої. Буде виконано
скидання паролів для облікових записів як адміністра-
тора, так і користувача (® див. розділ 3.1.4  Скидання
веб-ідентифікатора/пароля).
З міркувань безпеки рекомендується одразу повторити
встановлення паролів (® див. розділ
4.4.2  Administrator Password або 4.4.3  Change User
Password).

Час

Несправність Причина/рішення

У пристрої неправильно налаштований
час.

• У веб-інтерфейсі можна встановити синхронізацію з
NTP-сервером, а також керування переходом на літній
час, щоб регулювати час автоматично (® див. розділ
4.4.5  Time Adjust Settings).

• Якщо після встановлення синхронізації з NTP-серве-
ром час все одно неправильний, перевірте параметри
брандмауера та переспрямування портів у маршрути-
заторі (® див. розділ 1.1.7  Інші параметри мережі).

Коди помилок

В разі виникнення системної помилки на пристрої відображається код помилки.

Код помилки Можлива причина Спосіб усунення

10001 Помилка MAC-адреси Зверніться до мережевого адміністратора або дилера
телефонної системи.

11001–11006 Помилка приладу Зверніться до мережевого адміністратора або дилера
телефонної системи.

21001 Помилка автентифікації
протоколу IEEE 802.1X
(тільки модель
KX-UT248)

Зверніться до мережевого адміністратора або дилера
телефонної системи.

90001 • Помилка передачі
• Пристрій не зареє-

стрований

• Перевірте параметри мережі.
• Переконайтеся у правильності налаштування па-

раметрів реєстрації на SIP-сервері.

Визначення стану пристрою

Визначити стан пристрою можна за допомогою веб-інтерфейсу користувача (® див. розділи
4.2.2  Network Status та 4.2.3  VoIP Status) або переглянувши системні журнали (® див. розділ
5.3.3  Параметри системного журналу), що були надіслані із пристрою.
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Перегляд стану параметрів у веб-інтерфейсі користувача
1. Перейдіть на вкладку [Status], а потім клацніть [Network Status], щоб переглянути параметри

мережі.
2. Перегляньте відображений стан.
3. Клацніть [VoIP Status], щоб переглянути параметри з’єднання VoIP.
4. Перегляньте відображений стан.

Надсилання системних журналів із вказаними подіями на сервер системного журналу
1. Встановіть наведені нижче параметри, щоб встановити свій ПК (з операційною системою Windows,

Linux® тощо) як сервер системного журналу.
– SYSLOG_ADDR: вказування IP-адреси чи повного доменного імені сервера системного журналу.
– SYSLOG_PORT: вказування номера порту сервера системного журналу.

2. Встановіть у наведених нижче параметрах події, які потрібно додавати до журналу.
– SYSLOG_EVENT_SIP: додавати до системного журналу події, пов’язані із протоколом SIP.
– SYSLOG_EVENT_CFG: додавати до системного журналу події, пов’язані з налаштуванням.
– SYSLOG_EVENT_VOIP: додавати до системного журналу події, пов’язані зі з’єднанням VoIP.
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Розділ  9

Додаток
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9.1  Хронологія змін

9.1.1  Файл програмного забезпечення моделей KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136, версія 01.025
Нові пункти

• 5.7.1  Параметри керування викликом—VOICE_MESSAGE_AVAILABLE (Cтоp. 262)

• 5.7.1  Параметри керування викликом—HOLD_SOUND_PATH_n (Cтоp. 263)

• 5.7.2  Параметри SIP—SIP_REQURI_PORT_n (Cтоp. 278)

Змінені пункти

• 1.2.1.1  Скидання до заводських установок (Заводські установки) (Cтоp. 33)

• 1.2.1.2  Скидання параметрів мережі (Скидання IP установок) (Cтоp. 33)

• 3.1.1  Список функцій та прямих команд із телефонного інтерфейсу користувача (Cтоp. 60)

• 5.5.2  Параметри тональних сигналів—HOLD_TONE_TIMING (Cтоp. 235)
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9.1.2  Файл програмного забезпечення моделей KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136, версія 01.080
Нові пункти

• 4.3.7  Application Settings (Cтоp. 98)

• 4.5.4.1  Quality of Service (QoS)—RTCP Packet QoS (DSCP) (Cтоp. 124)

• 4.5.4.4  DTMF—DTMF Relay (Cтоp. 127)

• 4.6.8  Application Settings (Cтоp. 153)

• 5.3.6  Параметри сервера керування
– ANNEX_G_STUN_ENABLE (Cтоp. 201)
– ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR (Cтоp. 201)
– ANNEX_G_STUN_SERV_PORT (Cтоp. 201)
– ANNEX_G_STUN_USER_ID (Cтоp. 202)
– ANNEX_G_STUN_PASS (Cтоp. 202)
– ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE (Cтоp. 202)
– ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE (Cтоp. 203)
– UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT (Cтоp. 203)

• 5.5.6  Параметри XML-додатків (Cтоp. 243)

• 5.6.2  Параметри протоколу RTP—DSCP_RTCP_n (Cтоp. 251)

• 5.6.3  Різні параметри з’єднання VoIP—DTMF_RELAY_n (Cтоp. 256)

Змінені пункти

• 2.6  Налаштування параметрів конфігураційного файлу за специфікацією TR-069 (Cтоp. 55)
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9.1.3  Файл програмного забезпечення моделей KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, версія 01.160
Нові пункти

• 3.1.5  Якість звуку (тільки моделі KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136) (Cтоp. 61)

• 4.3.2.2  LLDP Settings (Cтоp. 87)

• 5.4.9  Параметри LLDP-MED (Cтоp. 217)

Змінені пункти

• 2.1.3  Сервер попередньої реєстрації (Cтоp. 39)

• 3.1.1  Список функцій та прямих команд із телефонного інтерфейсу користувача (Cтоp. 60)

• 4.3.2  Ethernet Port Settings (Cтоp. 85)

• 4.3.2.3  VLAN Settings (Cтоp. 89)

• 4.6.3.1  Flexible Button Settings (Cтоp. 144)

• 5.3.5  Параметри реєстрації (Cтоp. 190)

• 5.5.1  Параметри керування викликом (Cтоp. 219)

• 5.5.3  Параметри телефону (Cтоp. 237)

• 5.5.4  Різні параметри телефону (Cтоp. 240)

• 5.5.5  Параметри програмованих кнопок (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Cтоp. 242)

• 5.5.6  Параметри XML-додатків (Cтоp. 243)

• 5.7.2  Параметри SIP (Cтоp. 263)

• 6.2.1  Параметри номерного плану (Cтоp. 297)

• 6.3  Програмовані кнопки (тільки моделі KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248) (Cтоp. 300)

• 6.3.1  Параметри програмних кнопок (Cтоp. 303)

9.1.4  Файл програмного забезпечення моделей KX-UT113/
KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248, версія 01.250
Нові пункти

• 5.3.5  Параметри реєстрації
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– MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP (Cтоp. 198)

Змінені пункти

• 5.5.4  Різні параметри телефону
– ADJDATA_GAIN (Cтоp. 240)

• 4.3.2.2  LLDP Settings
– Enable LLDP (Cтоp. 87)

• 4.3.2.3  VLAN Settings
– Enable VLAN (Cтоp. 89)

• 4.3.3.1  IEEE802.1X Settings
– Enable IEEE802.1X (Cтоp. 91)

• 5.4.3  Параметри порту Ethernet
– VLAN_ENABLE (Cтоp. 208)

• 5.4.4  Параметри протоколу IEEE 802.1X (тільки модель KX-UT248)
– IEEE8021X_ENABLE (Cтоp. 210)

• 5.4.9  Параметри LLDP-MED
– LLDP_ENABLE (Cтоp. 217)
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ADD_EXPIRES_HEADER_n    285
ADD_TRANSPORT_UDP_n    285
ADD_USER_PHONE_n    279
ADJDATA_ATT    242
ADJDATA_GAIN    240
ADMIN_ID    179
ADMIN_PASS    179
Administrator Password    100
ANNEX_G_STUN_ENABLE    201
ANNEX_G_STUN_MAX_KEEP_ALIVE    202
ANNEX_G_STUN_MIN_KEEP_ALIVE    203
ANNEX_G_STUN_PASS    202
ANNEX_G_STUN_SERV_ADDR    201
ANNEX_G_STUN_SERV_PORT    201
ANNEX_G_STUN_USER_ID    202
Application Authentication    99
Application Bootup URL    153
Application initial URL    153
Application Port    98
Application Settings    98, 153
Authentication ID    91, 93, 99, 115, 155, 162
Authentication Password    92, 94, 99, 115, 156, 162
Authentication Protocol    91
AUTO_ANS_RING_TIM    223
AUTO_CALL_HOLD    223

B
Basic Network Settings    81
BELL_CORE_PATTERN1_TIMING    235
BELL_CORE_PATTERN2_TIMING    235
BELL_CORE_PATTERN3_TIMING    236
BELL_CORE_PATTERN4_TIMING    236
BELL_CORE_PATTERN5_TIMING    236
Block Anonymous Call    139
Block Caller ID    139
Busy (Enable Call Forward)    141
Busy (Phone Number)    142
Busy Tone    146
BUSY_TONE_FRQ    229
BUSY_TONE_GAIN    229
BUSY_TONE_RPT    229
BUSY_TONE_TIMING    229

C
Call Control    131, 135
Call Control [Line 1]–[Line x]    135
Call Even If Dial Plan Does Not Match    138
Call Features    139
Call Forward    140
Call Hold    127
Call log URL    154
Call Rejection Phone Numbers    134
CFG_CYCLIC    196

CFG_CYCLIC_INTVL    196
CFG_FILE_KEY_LENGTH    196
CFG_FILE_KEY1    194
CFG_FILE_KEY2    195
CFG_FILE_KEY3    195
CFG_MASTER_FILE_PATH    193
CFG_PRODUCT_FILE_PATH    192
CFG_RESYNC_DURATION    197
CFG_RESYNC_FROM_SIP    197
CFG_RESYNC_TIME    197
CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH    214
CFG_RTRY_INTVL    196
CFG_STANDARD_FILE_PATH    191
Change Administrator Password    101
Change User Password    101, 102
Channel 1–25    97
CODEC Preferences    128
CODEC_ENABLEx_n    249
CODEC_G711_REQ    249
CODEC_G729_PARAM    249
CODEC_PRIORITYx_n    250
CON_REQ_PASS    200
CON_REQ_USER_ID    200
Conference Server URI    132
CONFERENCE_SERVER_URI    219
Confirm New Password    101, 102
Connection Mode    78, 82
CONNECTION_TYPE    204
Country Calling Code    133
COUNTRY_CALLING_CODE    221
Current Password    101, 102
CUSTOM_WEB_PAGE    217
CW_ENABLE_n    261
CW_TONE1_FRQ    233
CW_TONE1_GAIN    233
CW_TONE1_RPT    234
CW_TONE1_TIMING    234
Cyclic Auto Resync    160

D
DATA_LINE_MODE    221
Day of Week    107, 108
Daylight Saving Time (Summer Time)    106
Default Gateway    78, 84
Default Line for Outgoing    133
DEFAULT_LANGUAGE    238
DEFAULT_LINE_SELECT    221
Detection Interval    95
Detection Method    95
DHCP Settings    82
DHCP_DNS_ENABLE    204
DHCP-сервер    20, 39, 190
Dial Plan    138, 297
Dial Plan (макс. 1000 стовпчиків)    138
Dial Tone    145
DIAL_PLAN_n    259
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n    259
DIAL_TONE1_FRQ    225
DIAL_TONE1_GAIN    226
DIAL_TONE1_RPT    226
DIAL_TONE1_TIMING    226
DIAL_TONE2_FRQ    227
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DIAL_TONE2_GAIN    227
DIAL_TONE2_RPT    227
DIAL_TONE2_TIMING    227
DIAL_TONE4_FRQ    228
DIAL_TONE4_GAIN    228
DIAL_TONE4_RPT    228
DIAL_TONE4_TIMING    228
Direct Call Pickup    134
DISCONNECTION_MODE    224
Display Name    135
DISPLAY_DATE_PATTERN    238
DISPLAY_NAME_n    258
DISPLAY_NAME_REPLACE    237
DISPLAY_TIME_PATTERN    238
DNS    116
DNS_PRIORITY    208
DNS_QRY_PRLL    207
DNS1    79, 84
DNS1_ADDR    208
DNS2    79, 85
DNS2_ADDR    208
DNS-сервер    21, 83, 205
Do Not Disturb    139
Domain Name Server    83
DSCP_RTCP_n    251
DSCP_RTP_n    251
DSCP_SIP_n    269
DST Offset (Summer Time Offset)    106
DST_ENABLE    181
DST_OFFSET    181
DST_START_DAY_OF_WEEK    183
DST_START_MONTH    182
DST_START_ORDINAL_DAY    182
DST_START_TIME    183
DST_STOP_DAY_OF_WEEK    184
DST_STOP_MONTH    184
DST_STOP_ORDINAL_DAY    184
DST_STOP_TIME    185
DTMF    126
DTMF Relay    127
DTMF Type    126
DTMF_INTDIGIT_TIM    258
DTMF_RELAY_n    256
DTMF_SIGNAL_LEN    257

E
Enable Application    98
Enable DNS SRV lookup    116
Enable DST (Enable Summer Time)    106
Enable Firmware Update    156
Enable Global IP Address Usage per Line    97
Enable IEEE802.1X    91
Enable LLDP    87
Enable Provisioning    159
Enable Proxy    94
Enable Shared Call    136
Enable SSAF (SIP Source Address Filter)    120
Enable Synchronization by NTP    104
Enable VLAN    89
Encryption    158
End Day and Time of DST (End Day and Time of Summer
Time)    107

Ethernet Link Status (LAN Port)    77
Ethernet Link Status (PC Port)    78
Ethernet Port Settings    85
Export Phonebook    151, 292
Extension PIN    150
EXTENSION_PIN    239
External RTP Port    97

F
File Name    151, 158
FIRM_FILE_PATH    189
FIRM_UPGRADE_AUTO    189
FIRM_UPGRADE_ENABLE    188
FIRM_VERSION    188
Firmware File URL    157
Firmware Maintenance    156, 306
Firmware Version    76
FIRSTDIGIT_TIM    219
Flash Hook Event    134
Flash/Recall Button    134
FLASH_RECALL_TERMINATE    262
FLASHHOOK_CONTENT_TYPE    262
FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx    242
FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx    242
FLEX_BUTTON_LABELx    243
FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx    243
Flexible Button Settings    144
FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n    260

G
G722 (Enable)    128
G722 (Priority)    128
G726–32 (Enable)    129
G726–32 (Priority)    129
G729A (Enable)    129
G729A (Priority)    129
Global Address Detection    33, 94, 95
Global IP Address    97

H
Header Value for Resync Event    161
HOLD_ALARM_FRQ    232
HOLD_ALARM_GAIN    232
HOLD_ALARM_RPT    233
HOLD_ALARM_TIMING    233
HOLD_AND_CALL_ENABLE    225
HOLD_PACKAGE    222
HOLD_RECALL_TIM    223
HOLD_SOUND_PATH_n    263
HOLD_TONE_FRQ    234
HOLD_TONE_GAIN    234
HOLD_TONE_RPT    235
HOLD_TONE_TIMING    235
HOLD_TRANSFER_OPERATION    225
Host Name    82
HOST_NAME    204
HTTP Authentication    93
HTTP Client Settings    92
HTTP User Agent    93
HTTP Version    92
HTTP_SSL_VERIFY    213
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HTTP_USER_AGENT    213
HTTP_VER    212
HTTPD_PORTOPEN_AUTO    212
HTTPS    49, 50

I
Idling URL    155
IEEE802.1X Authentication    91
IEEE802.1X Settings    90, 91
IEEE802.1X Status    79
IEEE8021X_AUTH_PRTCL    211
IEEE8021X_ENABLE    210
IEEE8021X_USER_ID    211
IEEE8021X_USER_PASS    212
Import Phonebook    151, 292
INBANDDTMF_VOL    256
Incoming call URL    154
Initial Delay    126
INTDIGIT_TIM    220
Inter-digit Timeout    132
International Call Prefix    132
INTERNATIONAL_ACCESS_CODE    220
IP Address    78
IP Phone    88
IP Phone (Priority)    88, 89
IP Phone (VLAN ID)    89
IPL Version    76

J
Jitter Buffer    125

K
Keep Alive Interval    120
Key Click Tone    150
KEY_PAD_TONE    225

L
Label Name (№ 1–24)    145
LAN Port    86
Language    100
Line 1–Line x    97
Line No.    80
LINE_ENABLE_n    265
Link Speed/Duplex Mode    86
LLDP Settings    87
LLDP_ENABLE    217
LLDP_INTERVAL    218
LLDP_VLAN_ID_PC    218
LLDP_VLAN_PRI_PC    218
LLDP-MED Interval timer    87
Local Firmware Update    157, 158, 307
LOCAL_TIME_ZONE_POSIX    185

M
MAC Address    77
MACRODIGIT_TIM    220
Maintenance    75
MAINTENANCE_WEB_RESET_ON_STARTUP    198
Making call URL    154

Management Server    161, 162
Management Server Authentication    162
Management Server URL    162
Master File URL    160
MAX_DELAY_n    252
Maximum Delay    125
Maximum RTP Port Number    122
Microsoft Excel    290, 293
Microsoft Outlook    290, 296
MIN_DELAY_n    252
Minimum Delay    126
Minimum RTP Port Number    122
Model    76
Month    106, 107

N
NAPT    96
NAT    31, 96, 120, 277
NAT Identity    120
National Access Code    133
NATIONAL_ACCESS_CODE    221
Network    65
Network Phone Book URL    155
Network Phone Book URL Authentication    155
Network Status    77, 314
New Password    101, 102
No Answer (Enable Call Forward)    142
No Answer (Phone Number)    143
No Answer (Ring Count)    143
NOM_DELAY_n    252
NTP Server Address    105
NTP_ADDR    215
NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT    222
Number Matching Lower Digit    150
Number Matching Upper Digit    150
NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT    237
NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT    237
NW_SETTING_ENABLE    216

O
ONHOOK_TRANSFER_ENABLE    224
Operating Bank    76
OPTION66_ENABLE    190
OPTION66_REBOOT    191
OUTBANDDTMF_n    255
OUTBANDDTMF_VOL    256
Outbound Proxy Server    113
Outbound Proxy Server Address    113
Outbound Proxy Server Port    114

P
Parameter (№ 1–24)    144
PC (Priority)    88, 90
PC (VLAN ID)    88, 90
PC Port    86
PCMA (Enable)    128
PCMA (Priority)    128
PCMU (Enable)    130
PCMU (Priority)    130
PERIODIC_INFORM_ENABLE    199
PERIODIC_INFORM_INTERVAL    199
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PERIODIC_INFORM_TIME    199
Phone Number    80, 111
PHONE_NUMBER_n    264
Port Close Timer    104
PORT_PUNCH_INTVL_n    277
POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE    239
Presence Server Address    113
Presence Server Port    113
Product File URL    160
PROFILE_ENABLEn    265
PROVISION_ENABLE    191
Provisioning Maintenance    44, 158, 159
Proxy Server Address    94, 112
Proxy Server Port    94, 113
Proxy Server Settings    94

Q
Quality of Service (QoS)    119, 124

R
REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE    223
REG_EXPIRE_TIME_n    268
REG_INTERVAL_RATE_n    268
REG_RTX_INTVL_n    279
Registrar Server Address    112
Registrar Server Port    112
Reorder Tone    149
REORDER_TONE_FRQ    230
REORDER_TONE_GAIN    230
REORDER_TONE_RPT    230
REORDER_TONE_TIMING    231
Reset to Defaults    162
Reset Web Settings    34
Resource List URI    137
RESOURCELIST_URI_n    261
Restart    163
Resync Interval    161
RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE    262
RFC2543_HOLD_ENABLE_n    257
RINGBACK_TONE_FRQ    231
RINGBACK_TONE_GAIN    231
RINGBACK_TONE_RPT    232
RINGBACK_TONE_TIMING    232
Ringing Tone    147
RINGING_OFF_SETTING_ENABLE    223
RTCP Enable    125
RTCP Interval    125
RTCP Packet QoS (DSCP)    124
RTCP_ENABLE_n    254
RTCP_INTVL_n    251
RTCP_SEND_BY_SDP_n    255
RTP Packet QoS (DSCP)    124
RTP Packet Time    121
RTP Settings    121
RTP_CLOSE_ENABLE_n    255
RTP_PORT_MAX    253
RTP_PORT_MIN    253
RTP_PTIME    254

S
Save Кнопка    29

SDP_USER_ID_n    280
Security    120
Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server    131
Service Domain    114
SHARED_CALL_ENABLE_n    260
SIP Authentication    115
SIP extensions    119
SIP Packet QoS (DSCP)    119
SIP Server    112
SIP Service Domain    114
SIP Setting    109
SIP Settings    109, 110
SIP Settings [Line 1]–[Line x]    110
SIP Source Port    114
SIP URI    112
SIP User Agent    109
SIP_100REL_ENABLE_n    274
SIP_18X_RTX_INTVL_n    275
SIP_2NDPROXY_ADDR_n    270
SIP_2NDPROXY_PORT_n    270
SIP_2NDPRSNC_ADDR_n    276
SIP_2NDPRSNC_PORT_n    276
SIP_2NDRGSTR_ADDR_n    270
SIP_2NDRGSTR_PORT_n    270
SIP_403_REG_SUB_RTX_n    287
SIP_ADD_DIVERSION_n    286
SIP_ADD_ROUTE_n    287
SIP_ADD_RPORT_n    277
SIP_ANM_DISPNAME_n    281
SIP_ANM_HOSTNAME_n    282
SIP_ANM_USERNAME_n    282
SIP_AUTHID_n    266
SIP_CONTACT_ON_ACK_n    283
SIP_DETECT_SSAF_n    282
SIP_DNSSRV_ENA_n    273
SIP_FOVR_DURATION_n    287
SIP_FOVR_MAX_n    272
SIP_FOVR_MODE_n    286
SIP_FOVR_NORSP_n    272
SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n    285
SIP_INVITE_EXPIRE_n    274
SIP_OUTPROXY_ADDR_n    280
SIP_OUTPROXY_PORT_n    281
SIP_P_PREFERRED_ID_n    279
SIP_PASS_n    266
SIP_PRIVACY_n    279
SIP_PRSNC_ADDR_n    275
SIP_PRSNC_PORT_n    275
SIP_PRXY_ADDR_n    267
SIP_PRXY_PORT_n    267
SIP_RCV_DET_HEADER_n    283
SIP_REFRESHER_n    272
SIP_REQURI_PORT_n    278
SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT    286
SIP_RESPONSE_CODE_DND    286
SIP_RGSTR_ADDR_n    267
SIP_RGSTR_PORT_n    267
SIP_SESSION_METHOD_n    269
SIP_SESSION_TIME_n    269
SIP_SRC_PORT_n    266
SIP_SUBS_EXPIRE_n    278
SIP_SVCDOMAIN_n    268
SIP_TCP_SRV_PREFIX_n    274
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SIP_TIMER_B_n    283
SIP_TIMER_D_n    284
SIP_TIMER_F_n    284
SIP_TIMER_H_n    284
SIP_TIMER_J_n    285
SIP_TIMER_T1_n    271
SIP_TIMER_T2_n    271
SIP_TIMER_T4_n    271
SIP_TRANSPORT_n    281
SIP_UDP_SRV_PREFIX_n    273
SIP_URI_n    264
SIP_USER_AGENT    263
Source Port    114
SRV lookup Prefix for TCP    116
SRV lookup Prefix for UDP    116
SSAF ® Фільтр адрес джерел SIP     120, 282
SSL    49
Standard File URL    159
Start Day and Time of DST (Start Day and Time of Summer
Time)    106
Static IP Address    83
Static NAPT Settings    96
Static Settings    83
STATIC_GATEWAY    206
STATIC_IP_ADDRESS    205
STATIC_SUBNET    205
Statistical Information    125
Status    64
STUN Server    95
STUN Server Address    95
STUN Server Port    96
STUN_2NDSERV_ADDR    216
STUN_2NDSERV_PORT    216
STUN_SERV_ADDR    215
STUN_SERV_PORT    216
STUN-сервер    215
Stutter Tone    148
SUB_INTERVAL_RATE_n    280
SUB_RTX_INTVL_n    278
Subnet Mask    78, 84
Supports 100rel (RFC 3262)    119
Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0)    127
Supports Rport (RFC 3581)    120
Supports Session Timer (RFC 4028)    120
Synchronization    104
Synchronization Interval    105
Synchronize Do Not Disturb and Call Forward    137
SYSLOG_ADDR    187
SYSLOG_EVENT_CFG    187
SYSLOG_EVENT_SIP    186
SYSLOG_EVENT_TEL    187
SYSLOG_EVENT_VOIP    187
SYSLOG_PORT    187
SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n    188
System    67

T
T1 Timer    117
T2 Timer    117
TALK_PACKAGE    222
Talking URL    154
Telephone    72

Telephone Settings    149, 150
Telephone-event Payload Type    123
TELEVENT_PAYLOAD    257
TFTP-сервер    38, 39, 190
Time    107, 109
Time Adjust Settings    104
Time Server    105
Time Zone    105
TIME_QUERY_INTVL    215
TIME_SYNC_INTVL    215
TIME_ZONE    180
Timer B    118
Timer D    118
Timer F    118
Timer for Dial Plan    132
Timer H    118
Timer J    119
Timer Settings    117
Tone Frequencies    145, 146, 147, 148, 149
Tone Settings    145
Tone Timings    146, 147, 148, 149
TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET    224
TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE    224
TR-069    55
Transport Protocol    117
Transport Protocol of SIP    117
TSV ® Значення з роздільниками
табуляції    151, 291, 294
Type (№ 1–24)    144

U
UDP_CON_REQ_ADDR_NOTIFY_LIMIT    203
Unconditional (Enable Call Forward)    140
Unconditional (Phone Number)    140
Update Type    157
URL    153, 154, 155
USE_DEL_REG_CLOSE_n    276
USE_DEL_REG_OPEN_n    276
USER_DNS1_ADDR    206
USER_DNS2_ADDR    207
USER_ID    180
USER_PASS    180

V
Version Information    76
VLAN Settings    89
VLAN_ENABLE    208
VLAN_ID_IP_PHONE    209
VLAN_ID_PC    210
VLAN_PRI_IP_PHONE    209
VLAN_PRI_PC    210
VM_NUMBER_n    258
VM_SUBSCRIBE_ENABLE    219
Voice Mail Access Number    136
VOICE_MESSAGE_AVAILABLE    262
VoIP    69
VoIP Settings    121, 123
VoIP Settings [Line 1]–[Line x]    123
VoIP Status    79, 80, 314
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W
Web Language    24, 99, 100
Web Server Port    103
Web Server Settings    103

X
XML_ERROR_INFORMATION    248
XML_HTTPD_PORT    248
XML_INITIATE_KEY_FLASH    248
XML_INITIATE_KEY_FWDDND    248
XML_INITIATE_KEY_SOFT1    247
XML_INITIATE_KEY_SOFT2    247
XML_INITIATE_KEY_SOFT3    247
XML_INITIATE_KEY_SOFT4    247
XMLAPP_CALLLOG_URL    245
XMLAPP_ENABLE    243
XMLAPP_IDLING_URL    246
XMLAPP_INCOMING_URL    245
XMLAPP_INITIAL_URL    244
XMLAPP_LDAP_URL    246
XMLAPP_LDAP_USERID    246
XMLAPP_LDAP_USERPASS    246
XMLAPP_MAKECALL_URL    245
XMLAPP_START_URL    244
XMLAPP_TALKING_URL    245
XMLAPP_USERID    244
XMLAPP_USERPASS    244

А
Аудиторія    2

В
Вбудований web    24
Введення символів    28
Веб-порт    24, 27, 103, 104
Вибір мови    20, 23, 24, 99
Вибір мови пристрою    20
Видалення телефонної книги    60
Визначення стану пристрою    313
Використання 2 типів конфігураційних файлів    44
Використання 3 типів конфігураційних файлів    43
Відкриття/закриття веб-порту    24
Вікно веб-інтерфейсу користувача    27
Вкладка Maintenance    75, 156
Вкладка Network    65, 81
Вкладка Status    64, 75
Вкладка System    67, 99
Вкладка Telephone    72, 130
Вкладка VoIP    69, 109
Вторинний DNS-сервер    21, 79, 83, 85, 207, 208

Г
Головний конфігураційний файл    43, 160, 194

Д
Дані телефонної книги в текстовому форматі    292
Додаткова документація    2
Допустимі значення в полі номерного плану    298
Допустимі символи у рядках    178

Е
Експортування даних із Microsoft Outlook    296
Елементи керування у вікні    27

З
Завантаження конфігураційного файлу через
веб-інтерфейс користувача    44
Заводські установки    20, 33, 61
Зауваження щодо відкритого програмного
забезпечення    2
Значення з роздільниками табуляції
(TSV)    151, 291, 294

І
Імпорт та експорт телефонної книги    290
Інші параметри мережі    31

К
Ключ шифрування    49, 195
Кнопка Cancel    28
Кнопка Export    292
Кнопка Import    292
Кнопка Refresh    28, 77, 80
Кнопка Reset Web Settings    162
Кнопка Restart    163
Кнопка Save    28
Кнопка Update Firmware    157, 308
Кнопка Web Port Close    25, 26, 27
Коди помилок    313
Конфігураційний файл    42, 177
Конфігураційний файл виробу    43, 160, 192
Кореневий сертифікат    49, 213, 214

М
Момент часу завантаження    44

Н
Надійність попередніх відповідей    119, 274
Налаштування параметрів конфігураційного файлу за
специфікацією TR-069    55
Налаштування параметрів мережі пристрою    21
Налаштування пріоритету    50
Номери кінцевого обладнання    60
Номерний план    296

О
Огляд програмування    22
Оновлення програмного
забезпечення    34, 156, 188, 305, 307
Операція імпорту/експорту    292
Основні засади    2
Основні параметри мережі    20
Основні установки мережі    20
Отримання доступу до веб-інтерфейсу користувача    26

П
Параметри DNS-сервера    21
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Параметри DNS-серверів    21, 168, 207
Параметри HTTP    169, 212
Параметри IP-адреси    168, 204
Параметри LLDP-MED    169, 217
Параметри RTP    32
Параметри SIP    32, 175, 263
Параметри STUN-сервера    169, 215
Параметри TCP/IP    20
Параметри TCP/IP (призначення IP-адреси статично або
через службу DHCP)    20
Параметри XML-додатків    173, 243
Параметри входу облікового запису    166, 179
Параметри з’єднання VoIP    173, 249
Параметри керування викликом    170, 175, 219, 258, 298
Параметри кодеків    173, 249
Параметри кодеків, приклади    52
Параметри конфігураційного файлу    177
Параметри лінії    175, 258
Параметри мережі    168, 204
Параметри номерів кінцевого обладнання    60
Параметри номерного плану    297
Параметри оновлення програмного
забезпечення    167, 188, 306
Параметри порту Ethernet    169, 208
Параметри програмних кнопок    303
Параметри програмованих кнопок    172, 242
Параметри протоколу IEEE 802.1X    169, 210
Параметри протоколу RTP    174, 251
Параметри регулювання часу    169, 215
Параметри реєстрації    44, 167, 190
Параметри сервера керування    168, 198
Параметри системи    166, 179
Параметри системного журналу    166, 186, 314
Параметри системного часу    166, 180
Параметри телефону    170, 172, 219, 237
Параметри тональних сигналів    171, 225
Первинний DNS-сервер    21, 79, 83, 84, 206, 208
Переадресація виклику    137, 140, 141, 142, 260
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