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Moduł VoIP

Moduª VoIP pozwala na wspóªprac¦ Systemu Vision z telefoni¡ cyfrow¡
VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawi¡zanie komunikacji z urz¡dzeniami tego typu. Mozliwe jest prowadzenie rozmów
gªosowych oraz wideo, za pomoc¡ karty d¹wi¦kowej w jednostce centralnej oraz
podª¡czonej kamery USB z innymi uzytkownikami zarejestrowanymi w sieci SIP
(np. opartej na serwerze Asterisk).

1.1

Konfigurowanie Modułu VoIP

Rozdziaª ten zawiera informacje na temat zarz¡dzania Moduªem VoIP oraz
jego kon guracji.
1.1.1

Konfiguracja opcji podstawowych

Okno kon guracji Moduªu VoIP (rys. 1) jest dost¦pne po wybraniu z menu
System pozycji Kon guracja -> Moduªy -> Moduª VoIP.

Rysunek 1: Okno ustawień podstawowych Modułu VoIP

Okno te pozwala na wprowadzenie danych kon guracyjnych opisanych
w tabeli ponizej.
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Wª¡czony

Okre±la czy podzespóª ma by¢ obsªugiwany w Systemie.

Opis

Pozwala na wprowadzenie opisu zde niowanego podzespoªu.

Port oczekiwania

Okre±la, na którym porcie IP serwer SIP
ma oczekiwa¢ na przychodz¡ce z¡dania
rozmów.

Adres serwera STUN

Okre±la adres IP lub domen¦, w której
pracuje serwer STUN (sªuz¡cy do identykowania uzytkowników w sieci, ukrytej
przez NAT).

Sygnaª otwarcia drzwi

Okre±la czy w widoku podzespoªu ma by¢
dost¦pny przycisk otwarcia drzwi sªuz¡cy
do sterowania urz¡dzeniem zewn¦trznym
z poziomu jednostki decyzyjnej.

Urz¡dzenia

Otwiera okno kon guracji urz¡dze«
d¹wi¦kowych, wideo oraz sieciowych
obsªugiwanych przez podzespóª.

Rejestracja SIP

Otwiera okno kon guracji danych do rejestracji w serwerze SIP.

Ustawienia d¹wi¦ku

Otwiera okno kon guracji parametrów
wpªywaj¡cych na jako±¢ d¹wi¦ku.

Ksi¡zka telefoniczna

Otwiera okno kon guracji ksi¡zki telefonicznej.

Automatyczna sekretar- Otwiera okno kon guracji automatycznej
ka
sekretarki podzespoªu.

1.1.2

Konfiguracja urzadze
˛
ń Modułu VoIP

Okno kon guracji urz¡dze« Moduªu VoIP zostaªo pokazane na rysunku 2.
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Rysunek 2: Okno konfiguracji urzadze
˛
ń Modułu VoIP

Opis poszczególnych elementów okna zestawiono w tabeli ponizej.

Gªo±niki

Okre±la wybrane z dost¦pnych w systemie urz¡dze« - wyj±cie audio, na
którym podzespóª b¦dzie odtwarzaª rozmow¦ VoIP.

Mikrofon

Okre±la wybrane z dost¦pnych w systemie
urz¡dze« - wej±cie audio (podª¡czony
mikrofon), z którego podzespóª b¦dzie pobieraª d¹wi¦k.

Karta sieciowa

Okre±la wybrane z dost¦pnych w systemie
urz¡dze« - karty sieciowe, na którym
podzespóª uruchomi wszystkie swoje usªugi transmisji d¹wi¦ku i obrazu.

Gªo±no±¢ d¹wi¦ku

Okre±la gªo±no±¢ odtwarzania d¹wi¦ku w
trakcie rozmowy, na wybranym wcze±niej
urz¡dzeniu Gªo±nika.

Gªo±no±¢ mikrofonu

Okre±la gªo±no±¢ nagrywania d¹wi¦ku w
trakcie rozmowy, na wybranym wcze±niej
urz¡dzeniu Mikrofonu.
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UWAGA!
Parametry: Gªo±no±¢ mikrofonu, d¹wi¦ku s¡ niezaleznie od ustawie« w systemie operacyjnym - zmiana w Systemie Vision nie wpªywa na globalne ustawiania, a dokonywana jest jedynie w ich obr¦bie. Nalezy pami¦ta¢, aby wyª¡czy¢
wyciszenie dla tych elementów, by mikrofon i gªo±niki dziaªaªy poprawnie.
1.1.3

Konfiguracja rejestracji SIP

Kon guracja rejestracji SIP (rys. 3) pozwala na zde niowanie poª¡czenia
oraz danych identy kacyjnych uzytkownika w systemie SIP. Nalezy pami¦ta¢,
aby wprowadzone dane byªy spójne z ustawieniami serwera SIP, w którym
Moduª VoIP ma si¦ zarejestrowa¢.

Rysunek 3: Okno konfiguracji Rejestracji SIP

W tabeli ponizej opisane zostaªy poszczególne opcje kon guracji.

Adres domeny proxy

Adres IP lub domena, na której pracuje
serwer SIP.
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Uzytkownik

Nazwa uzytkownika wymagana do zalogowania si¦ w serwerze SIP.

Hasªo

Hasªo uzytkownika wymagane do zalogowania si¦ w serwerze SIP.

ID autoryzacji

Identy kator autoryzacji przypisany do
Uzytkownika i jego Hasªa.

Czas wyga±ni¦cia sesji (s)

Czas, po którym podzespóª ponownie
rozpocznie rejestracj¦ w serwerze SIP.

Agent uzytkownika

Nazwa (dowolna), która opisuje rodzaj
b¡d¹ typ systemu, który rejestruje si¦ w
serwerze SIP.

ID dzwoni¡cego

Identy kator, który b¦dzie wy±wietlany w
innych klientach serwera SIP w trakcie
wykonywania poª¡czenia.

Kon guracja Proxy

Pozwala otworzy¢ okno z kon guracj¡
ustawie« serwera Proxy.

Je±li konieczne jest, by wszelkie poª¡czenia typu VoIP przechodziªy przez
serwer Proxy, nalezy za pomoc¡ przycisku Kon guracja Proxy otworzy¢ okno
(rys. 4), w którym nalezy wprowadzi¢ Adres serwera (adres IP lub domeny),
uzytkownika i hasªo do poª¡czenia si¦ z serwerem Proxy.

1.1.4

Konfiguracja opcji dźwieku
˛

Okno kon guracji d¹wi¦ku (rys. 5) pozwala na aktywacj¦ dodatkowych opcji
mog¡cych wpªyn¡¢ dodatnio na jako±¢ d¹wi¦ku.

Opis poszczególnych elementów okna zestawiono w tabeli ponizej.
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Rysunek 4: Okno konfiguracji połaczenia
˛
z serwerem Proxy

Rysunek 5: Okno konfiguracji dźwieku
˛

Eliminacja echa

Pozwala na wyeliminowanie echa, które
moze wyst¡pi¢ podczas rozmowy VoIP.

Wykrywanie ciszy

Zaznaczenie tej opcji pozwala na zmniejszenie obci¡zenia sieci, poprzez brak
transmisji, kiedy wykryta jest cisza.
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Auto gªo±no±¢

1.1.5

Pozwala na automatyczne dostosowanie
gªo±no±ci d¹wi¦ku, zarówno odtwarzania
jak i nagrywania, w urz¡dzeniach wej±ciowych i wyj±ciowych audio uzywanych
przez moduª.

Konfiguracja ksiażki
˛
telefonicznej

Okno kon guracji ksi¡zki telefonicznej (rys. 6) pozwala na zde niowanie listy
kontaktów - nazw wraz z numerami telefonów - które mog¡ by¢ wykorzystane
w kon guracji jednostki decyzyjnej do logowania informacji o poª¡czeniach
telefonicznych. Ksi¡zka ta moze by¢ równiez uzywana w oknie widoku Moduªu
VoIP w celu wybierania numerów.

Rysunek 6: Okno konfiguracji ksiażki
˛ telefonicznej

Opis elementów kon guracyjnych okna przedstawiono w tabeli.
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Lista kontaktów

Wy±wietla list¦ dodanych kontaktów w
postaci: Nazwa kontaktu (numer/adres
telefonu).

Dodaj

Otwiera okno dodawania nowego kontaktu.

Usu«

Usuwa wybrany z listy kontakt.

Mody kuj

Otwiera okno mody kacji danych kontaktu.

Okno dodawania i mody kacji danych kontaktu (rys. 7) zawiera dwa pola:
Nazw¦ kontaktu oraz Numer telefonu. W zalezno±ci od kon guracji serwera SIP,
numery telefonów mog¡ mie¢ posta¢ liczby - np. 201, 202, itd., lecz mozliwe jest
równiez wprowadzanie adresów w postaci zgodnej z wymaganiami protokoªu
SIP, np. 201@192.168.0.2. Sposób zapisu numerów jest zalezny od kon guracji
samego serwera SIP.

Rysunek 7: Okno dodawania i modyfikacji kontaktu
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1.1.6

Konfiguracja automatycznej sekretarki

Okno kon guracji automatycznej sekretarki zostaªo pokazane na rysunku 8.

Rysunek 8: Okno konfiguracji automatycznej sekretarki

Tabela ponizej opisuje poszczególne opcje kon guracji automatycznej
sekretarki.

Wª¡czona

Okre±la czy funkcja automatycznej sekretarki jest wª¡czona w Systemie.

Czas do wª¡czenia si¦ sekretarki (s)

Okre±la czas, po upªywie którego moduª automatycznie odbierze poª¡czenie, nagra wiadomo±¢, je±li uzytkownik wcze±niej
samoczynnie nie odebraª poª¡czenia.

Plik d¹wi¦kowy sekretarki

Okre±la plik d¹wi¦kowy typu wav, który
ma zosta¢ odtworzony po odebraniu
poª¡czenia przez automatyczn¡ sekretark¦.
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‘ciezka z nagraniami

Okre±la ±ciezk¦ na dysku, w której maj¡
by¢ zapisywane nagrania wiadomo±ci automatycznej sekretarki. Katalog ten utrzymuje równiez wszelkie nagrania wykonywane przez akcje moduªu inicjowane w
jednostce decyzyjnej, je±li funkcja automatycznej sekretarki jest wyª¡czona.

Wybierz

Przycisk
otwiera
pliku/katalogu.

Odtwórz

Powoduje odtworzenie wybranego pliku
d¹wi¦kowego.

okno

wyboru

Je±li obsªuga sekretarki zostanie wyª¡czona, to w jednostce decyzyjnej pojawi¡ si¦ dodatkowe sygnaªy warunków i akcji do obsªugi nagrywania i odtwarzania
plików typu wav, pozwalaj¡ce na samodzieln¡ kon guracj¦ logiki sekretarki w
zalezno±ci od potrzeb.

1.2

Współpraca Modułu VoIP z jednostka˛ decyzyjna˛

Kon guracja reguª zawieraj¡cych Moduª VoIP pozwala na powi¡zanie
warunków oraz akcji podzespoªu z pozostaªymi elementami Systemu. Liczba
warunków/akcji aktualnie udost¦pnianych przez moduª zalezna jest od jego
wewn¦trznej kon guracji. Moduª VoIP udost¦pnia nast¦puj¡ce warunki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odebrano kombinacj¦ sygnaªów DTMF,
Polecenie otwarcia (z panelu),
Poª¡czenie przychodz¡ce,
Poª¡czenie wychodz¡ce - wybieranie,
Poª¡czenie wychodz¡ce/przychodz¡ce - trwa,
Poª¡czenie zako«czone,
Rozpocz¦to odtwarzanie,
Zako«czono odtwarzanie,
Rozpocz¦to nagrywanie,
Zako«czono nagrywanie
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oraz nast¦puj¡ce akcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2.1

Wy±lij sygnaª DTMF,
Zarejestrowany w serwerze SIP
Wykonaj poª¡czenie,
Zako«cz poª¡czenie,
Przekieruj poª¡czenie,
Odbierz poª¡czenie,
Odtwórz wiadomo±¢,
Nagraj wiadomo±¢,
Zatrzymaj odtwarzanie,
Zatrzymaj nagrywanie.
Warunek: Odebrano kombinacje˛ sygnałów DTMF

Warunek ten jest speªniony, je±li Moduª VoIP odbierze podany w kon guracji
ci¡g komunikatów DTMF (znaki: 0-9, A-F, *, #). Po odebraniu prawidªowego kodu
jest on automatycznie kasowany umozliwiaj¡c przyjmowanie nowych sekwencji.
Je±li wprowadzony kod jest bª¦dny zostanie on usuni¦ty po ok 5 sekundach.
1.2.2

Warunek: Zarejestrowany w serwerze SIP

Warunek ten jest speªniony, je±li Moduª poprawnie zarejestrowaª si¦ w serwerze SIP.
1.2.3

Warunek: Polecenie otwarcia (z panelu)

Warunek ten jest speªniony, jezeli w oknie widoku moduªu klikni¦ta zostanie
ikona otwarcia drzwi.
1.2.4

Warunek: Połaczenie
˛
przychodzace
˛

Warunek tego typu jest speªniony, jezeli stan sygnaªu przychodz¡cego
poª¡czenia jest zgodny z ustawieniami warunku. Ponizsza tabela opisuje
poszczególne elementy kon guracji.
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Bezwarunkowo

Warunek speªniony jest zawsze.

Jest w ksi¡zce telefonicznej

Warunek jest speªniony, je±li poª¡czenie
przychodz¡ce jest wykonywane z numeru
znajduj¡cego si¦ w ksi¡zce telefonicznej.

Jest równy

Warunek jest speªniony, je±li poª¡czenie
przychodz¡ce jest wykonywane z numeru
identycznego jak skon gurowany w sygnale.

1.2.5

Warunek: Połaczenie
˛
wychodzace
˛ - wybieranie

Warunek ten jest speªniony w trakcie wybierania numeru telefonu poprzez
centrale (serwer SIP) przez Moduª VoIP. W momencie, w którym poª¡czenie
zostanie odebrane przez adresata, warunek przestaje by¢ speªniony.
1.2.6

Warunek: Połaczenie
˛
wychodzace/przychodz
˛
ace
˛ - trwa

Warunek ten jest speªniony, je±li aktywne jest poª¡czenie wychodz¡ce lub
przychodz¡ce.
1.2.7

Warunek: Połaczenie
˛
zakończone

Warunek tego typu jest speªniony, jezeli nast¡pi zako«czenie poª¡czenia telefonicznego za pomoc¡ klawisza z czerwon¡ sªuchawk¡ lub przez klienta, z którym
to poª¡czenie byªo nawi¡zane.
1.2.8

Warunek: Rozpoczeto
˛ odtwarzanie

Warunek ten jest speªniony, gdy moduª rozpocznie odtwarzanie pliku
d¹wi¦kowego typu wav.
1.2.9

Zakończono odtwarzanie

Warunek ten jest speªniony, gdy odtwarzanie pliku d¹wi¦kowego zako«czy
si¦ samoczynnie lub zostanie wywoªana akcja Zatrzymaj odtwarzanie.
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1.2.10

Rozpoczeto
˛ nagrywanie

Warunek ten jest speªniony, gdy rozpocznie si¦ nagrywanie wiadomo±ci do
pliku d¹wi¦kowego typu wav.
1.2.11

Zakończono nagrywanie

Warunek ten jest speªniony, gdy nast¡pi zako«czenie nagrywania wiadomo±ci do pliku d¹wi¦kowego w wyniku wywoªania akcji Zako«cz nagrywanie lub zako«czenia poª¡czenia przez adresata.
1.2.12

Akcja: Wyślij sygnał DTMF

Akcja ta pozwala na wysªanie tonu DTMF (znak: 0-9, A-F, *, #) w trakcie
aktywnego poª¡czenia.
1.2.13

Akcja: Wykonaj połaczenie
˛

Akcja ta pozwala na wykonanie poª¡czenia pod zadany w kon guracji numer,
ale tylko wtedy, gdy nie jest aktywne poª¡czenia.
1.2.14

Akcja: Zakończ połaczenie
˛

Akcja pozwala na zako«czenie aktywnego poª¡czenia lub przerwanie wybierania numeru.
1.2.15

Akcja: Przekieruj połaczenie
˛

Akcja pozwala na przekierowanie poprawnie odebranego poª¡czenia na inny
numer.
1.2.16

Akcja: Odbierz połaczenie
˛

Akcja pozwala na odebranie poª¡czenia przychodz¡cego.
1.2.17

Akcja: Odtwórz wiadomość

Akcja pozwala na odtworzenie wybranego pliku d¹wi¦kowego w trakcie trwania poª¡czenia.
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1.2.18

Akcja: Nagraj wiadomość

Akcja pozwala na nagranie wiadomo±ci do pliku d¹wi¦kowego w trakcie aktywnego poª¡czenia. Gdy poª¡czenie zostaªo przekierowane na inny numer, akcja
ta nie zostanie wykonana.
1.2.19

Akcja: Zatrzymaj odtwarzanie

Akcja pozwala
d¹wi¦kowego.
1.2.20

na

zatrzymanie

aktualnie

odtwarzanego

komunikatu

Akcja: Zatrzymaj nagrywanie

Akcja pozwala na zako«czenie aktualnie nagrywanej wiadomo±ci d¹wi¦kowej.

1.3

Obsługa Modułu VoIP

Rozdziaª ten opisuje obsªug¦ Moduªu VoIP w widokach oraz narz¦dzia do
odtwarzania nagranych wiadomo±ci d¹wi¦kowych.
1.3.1

Widok okna Modułu VoIP

Okno Moduªu VoIP w widoku (rys. 9), skªada si¦ z trzech elementów
gªównych. Pierwszy to panel wideo, na którym wy±wietlany jest obraz. Drugi to
klawiatura steruj¡ca, a trzeci, to pole z numerem telefonu i ksi¡zk¡ telefoniczn¡.

Rysunek 9: Okno Modułu VoIP
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Przy pomocy klawiatury numerycznej mozna wpisa¢ numer telefonu,
tak jak to si¦ robi w zwykªym telefonie. Klikaj¡c w przyciski 0-9 (oraz *, #),
kolejne cyfry b¦d¡ wpisywane do pola numeru. Przyciski sªuchawek, zielona
- sªuzy do rozpocz¦cia wybierania numeru lub odebrania poª¡czenia przychodz¡cego, czerwona - do odrzucenia poª¡czenia lub przerwania wybierania
numeru. Przycisk otwarcia drzwi wywoªuje speªnienie warunku otwarcia drzwi
(z panela). Obok pola numeru znajduje si¦ przycisk ksi¡zki telefonicznej, który
otwiera okienko listy numerów. Ikonka telefonu sygnalizuje dzwonienie lub
trwanie poª¡czenia, natomiast ostatnia z ikon (strzaªki) wskazuje na poprawn¡
prac¦ Moduªu, czyli czy jest on zarejestrowany w serwerze SIP. Je±li ikonka ma
kolor czerwony, oznacza to, ze Moduª nie zarejestrowaª si¦ w serwerze. Nalezy
wtedy sprawdzi¢ czy dane do rejestracji, w kon guracji Moduªu s¡ poprawne.
Je±li s¡ poprawne, to nalezy sprawdzi¢ poª¡czenie sieciowe komputera, oraz
poprawno±¢ dziaªania samego serwera SIP.
1.3.2

Narzedzie
˛
automatycznej sekretarki

Narz¦dzie odtwarzacza plików d¹wi¦kowych automatycznej sekretarki
dost¦pne jest po wybraniu z menu pozycji Narz¦dzia -> Moduª VoIP ->
VoIP -> Automatyczna sekretarka.

Rysunek 10: Okno odtwarzacza nagrań automatycznej sekretarki

Odtwarzanie nagranych wiadomo±ci polega na wybraniu listy konkretnego wpisu i klikni¦ciu przycisku Odtwórz. W trakcie odtwarzania zmienia si¦
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pozycja paska post¦pu, mozliwy jest takze przeskok do z¡danego momentu
nagrania - nalezy klikn¡¢ lewym przyciskiem myszy na dany fragment. Przycisk
Usu« pozwala na usuni¦cie zaznaczonej wiadomo±ci, która nie jest aktualnie
odtwarzana. Klikni¦cie przycisku Zatrzymaj powoduje wstrzymanie odtwarzania nagrania. Utworzony wpis oprócz daty i godziny nagrania zawiera dodatkowo
numer telefonu osoby dzwoni¡cej.

1.4

Błedy
˛
generowane przez Moduł VoIP

Rozdziaª ten zawiera zestawienie komunikatów o bª¦dach jakie moze wygenerowa¢ moduª. Uzytkownik otrzymuje te wiadomo±ci poprzez Raport Bª¦dów Systemu Vision. Ponizsze opisy pozwalaj¡ poprawnie zinterpretowa¢ informacje oraz
zidenty kowa¢ przyczyn¦ ewentualnych nieprawidªowo±ci w dziaªaniu moduªu.
1.4.1

”Klasa niezarejestrowana. ClassID: ...”

Bª¡d ten wskazuje na brak poprawnej rejestracji moduªu w systemie operacyjnym. Aby bª¡d znikn¡ª, nalezy zamkn¡¢ System Vision, a nast¦pnie w katalogu
instalacyjnym aplikacji uruchomi¢ plik: Register_SIPActiveX.bBat.
1.4.2

”Brak kodeków do kodowania dźwieku
˛
i obrazu.”

Bª¡d ten wyst¦puje w sytuacji, gdy usuni¦te zostaªy pliki kodeków dla moduªu
z katalogu instalacji Systemu. Nalezy ponownie zainstalowa¢ moduª.
1.4.3

”Brak urzadzenia
˛
nagrywajacego
˛
- karty dźwiekowej.”
˛

Bª¡d ten wyst¦puje w sytuacji kiedy, w systemie operacyjnym nie ma
zainstalowanych zadnych urz¡dze« nagrywaj¡cych d¹wi¦k (kart d¹wi¦kowych).
Nalezy tak¡ kart¦ rozszerze« zainstalowa¢ i skon gurowa¢ jej obsªug¦ w module.
1.4.4

”Bład
˛ w wybranym interfejsie sieciowym.”

Bª¡d pojawia si¦ gdy interfejs sieciowy, z którego korzysta moduª, jest uszkodzony. Nalezy sprawdzi¢ czy interfejs dziaªa poprawnie, ewentualnie zainstalowa¢
nowsz¡ wersj¦ sterowników.
1.4.5

”Bład
˛ odtwarzania dźwieku.
˛
Brak urzadzenia
˛
- karty dźwiekowej.”
˛

Bª¡d ten jest identyczny jak opisany powyzej ??
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1.4.6

”Dostep
˛ do serwera SIP zabroniony.”

Bª¡d pojawia si¦ w sytuacji, gdy dost¦p do serwera zostaª ograniczony w
jego ustawieniach. Nalezy sprawdzi¢ kon guracj¦ serwera SIP oraz ustawienia
Moduªu VoIP pod k¡tem zgodno±ci.
1.4.7

”Nie znaleziono serwera SIP pod zadanym adresem sieciowym.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy wprowadzono niepoprawny adres domeny serwera
SIP. Nalezy dokona¢ zmiany tego ustawienia w kon guracji moduªu.
1.4.8

”Serwer SIP nie obsługuje pełnej funkcjonalności.”

Bª¡d ten pojawia si¦, je±li serwer SIP pracuje w nizszej wersji protokoªu SIP.
Zalecane jest stosowanie protokoªu w wersji SIP 2.0 i wyzszej.
1.4.9

”Brak akceptacji ze strony serwera SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, je±li w kon guracji moduªu wprowadzono niepoprawne
dane do rejestracji SIP. Nalezy te dane zwery kowa¢ i poprawi¢.
1.4.10

”Wymagana autoryzacja połaczenia
˛
z serwerem Proxy.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy dane do rejestracji nie zawieraj¡ uzytkownika i
hasªa, a serwer SIP ich wymaga. Nalezy wprowadzi¢ w kon guracji moduªu
poprawne dane do rejestracji.
1.4.11

”Upłynał
˛ limit czasu połaczenia.”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP nie odpowiada. Sytuacja taka moze si¦
zdarzy¢, je±li nie dziaªa poprawnie poª¡czenie sieciowe lub nie dziaªa serwer SIP.
1.4.12

”Nieobsługiwany format audio lub wideo.”

Bª¡d ten pojawia si¦, je±li uzywane kodeki do obsªugi obrazu lub d¹wi¦ku
przez serwer nie s¡ zgodne z tymi, które zostaªy dodane z Moduªem VoIP. Nalezy
w takiej sytuacji sprawdzi¢ kon guracj¦ serwera SIP. Moduª VoIP obsªuguje kodeki obrazu : H264, H263+ oraz praktycznie wszystkie uzywane obecnie kodeki
audio.
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1.4.13

”Nieobsługiwane rozszerzenie protokołu SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP pracuje w protokole niezgodnym z protokoªem SIP Moduªu VoIP. Nalezy sprawdzi¢ czy serwer pracuje w protokole w
wersji SIP 2.0 lub wyzszej.
1.4.14

”Zbyt krótki czas trwania sesji (Czas wygaśniecia).”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy ustawiony parametr trwania sesji w kon guracji
moduªu jest zbyt niski. Nalezy ten czas zwi¦kszy¢.
1.4.15

”Nieobsługiwany certyfikat zabezpieczeń.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy podczas próby poª¡czenia z serwerem SIP, dojdzie
do bª¦dów w odczycie certy katu bezpiecze«stwa. Nalezy sprawdzi¢ czy certykat jest poprawny.
1.4.16

”Serwer (usługa) SIP tymczasowo niedostepny.”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy w serwerze SIP doszªo do bª¦du lub zostaª on
zrestartowany.
1.4.17

”Serwer SIP zajety.”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP obsªuguje tylko jedno poª¡czenie VoIP
lub, gdy doszªo do jego zablokowania.
1.4.18

”Bład
˛ wewnetrzny
˛
serwera SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy w serwerze SIP doszªo do bª¦du. Nalezy podj¡¢
prób¦ ponownego uruchomienia serwera SIP.
1.4.19

”Usługa serwera SIP jest niedostepna.”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy w serwerze SIP doszªo do bª¦du lub serwer zostaª
wyª¡czony. Nalezy podj¡¢ prób¦ ponownego uruchomienia serwera SIP.
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1.4.20

”Upłynał
˛ limit czasu dla połaczenia.”
˛

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP nie dziaªa lub interfejs sieciowy wybrany
w kon guracji jest niepoprawny. Nalezy sprawdzi¢ dziaªanie serwera SIP oraz
kon guracj¦ moduªu.
1.4.21

”Nieobsługiwana przez serwer wersja protokołu SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP pracuje w protokole niezgodnym z protokoªem SIP Moduªu VoIP. Nalezy sprawdzi¢ czy serwer pracuje w protokole w
wersji SIP 2.0 lub wyzszej.
1.4.22

”Niepoprawne połaczenie
˛
z serwerem SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, gdy serwer SIP pracuje w protokole niezgodnym z protokoªem SIP Moduªu VoIP lub wyst¡piªy bª¦dy w komunikacji. Nalezy sprawdzi¢
czy serwer pracuje w protokole w wersji SIP 2.0 lub wyzszej.
1.4.23

”Niepoprawna autoryzacja klienta w serwerze SIP.”

Bª¡d ten pojawia si¦, je±li w kon guracji moduªu wprowadzono niepoprawne
dane do rejestracji SIP. Nalezy te dane zwery kowa¢ i poprawi¢.
1.4.24

”Bład
˛ utworzenia folderu z nagraniami automatycznej sekretarki.”

Bª¡d ten pojawia si¦ w przypadku braku mozliwo±ci utworzenia katalogu
Records z nagraniami automatycznej sekretarki.
1.4.25

”Brak pliku dźwiekowego
˛
automatycznej sekretarki.”

Bª¡d pojawia si¦ w momencie usuni¦cia, uszkodzenia pliku d¹wi¦kowego automatycznej sekretarki. W takiej sytuacji nalezy skon gurowa¢ ponownie plik
audio.
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