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در این مقاله سعی دارم نحوه پیکربندی گیت وی  openvoxبا الستیکس را توضیح بدم.

نحوه پیکربندی گیت وی  FXOبرند  openvoxاپن وکس با الستیکس
در این آموزش گیت وی مدل  Openvox-iag408-iag404-fxoرا توسط ترانک  sipبه سرور  elastixمتصل کرده و
تماس های ورودی و خروجی را هدایت می کنیم.
برای شروع باید بدانید گیت وی های اپن وکس بصورت  DHCPآدرس پذیر نبوده و بصورت پیش فرض دارای  IPهستند.

ip defaultگیت وی های  openvoxچیست ؟
خیلی جالب است بدانید شرکت  openvoxبصورت پیش فرض  2آدرس  IPرا برای کارت شبکه دستگاه خود اختصاص داده
است.
ipپیش فرض گیتوی اپن وکس عبارتند از:
ip Defualt : 1.271672271
ip Reserved: 122716472271
نام کاربری و رمز عبور پیش فرض گیت ویopenvox
username : admin
password : admin
مرحله اول  :برقراری  sip trunkبین سرور الستیکس و گیتویopenvox
ابتدا تنظیمات  sipترانک را در گیت وی انجام می دهیم.
در نظر داشته باشید آدرس گیتوی را ما برابر  ip gateway : 1.2716721722گذاشته ایم
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در این قسمت از آموزش نحوه کانفیگ  sip trunkدر الستیکس  elastixرا مشاهده می کنید
در نظر داشته باشید  ipسرور الستیکس  1.2716721720می باشد.

در این عکس تنظیمات هر دو قسمت کنار هم گذاشته شده است که بتوانید در یک قاب هر دو تنظیمات را مشاهده کنید
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مرحله دوم  :ساختن یگ گروه متشکل از پورت های  fxoکه خطوط تلفن به آنها وصل شده است

شما می توانید تمام خطوط یا تعدادی از آنها را عضو گروه کنید.
ما در این قسمت اسم گروه را  Allگذاشته ایم.
شما می توانید استراتژی استفاده از این خطوط را در منوی  policyتعیین کنید.
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در اینجا گزینه  Roundrobinرا انتخاب کرده ایم و این بدان معناست خطوط تلفن بصورت تصادفی انتخاب می شود.

مرحله سوم  :تنظیم تماس های خروجی در گیت ویopenvox
همانطورکه مشاهده می کنید از همان گروهی )  ( Allو ترانکی که در قسمت قبلی ساختیم اینجا استفاده می کنیم.

مرحله چهارم  :تنظیم تماس های ورودی در گیتویopenvox
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باز هم با استفاده از ترانک  1001و گروهAll

در نهایت تنظیمات باید به این شکل باشد:

مرحله پنجم  :تنظیم تماس های ورودی در سرور الستیکسelastix
شما می توانید تماس های ورودی را به هر کجایی که می خواهید هدایت کنید.
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در پایین همین منو در الستیکس که در عکس نیامده است گزینه ای بنام  Set Destinationاست .در این قسمت شما می
توانید تماس های ورودی را به داخلی مورد یا پیام گویا یا همان  IVRکه از قبل ضبط کرده اید هدایت کنید.

مرحله ششم  :تنظیم تماس های خروجی در الستیکسelastix
گزینه  Outboand Routesاز منو  PBXقابل دسترسی می باشد.
همانطور که مشاهده می کنید نام روت را  Anyگذاشته ایم .شما می توانید هر اسمی به دلخواه بگذارید.
در مرحله  8این عکس همان  sip trunkرا انتخاب می کنیم که در قسمت های قبلی ساخته بودیم.
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خوب دیگه تمام کارها انجام شده است.در این آموزش سعی شده است مراحل بطور ساده توضیح داده شود.
امیدوارم این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد .در هر کجای این آموزش مشکل یا سوالی داشتید می توانید با کارشناسان
فنی ما درمیان بگذارید تا شما را راهنمایی کنند.
شرکت رایمند ارتباطات به عنوان نماینده محصوالت  openvoxدر ایران سعی دارد تا در آینده آموزش های کامل تری در
ازمحصوالتش را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.
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