
De : Equipe TIC4ALL <contato@tic4all.com.br>
Assunto : Re: Recurso Pregão Eletrônico 22/2022 - Aquisição

de Equipamentos TIC para a Defensoria Pública TO
Para : cpl@defensoria.to.def.br

Cc : Contato - TIC4ALL <contato@tic4all.com.br>

Zimbra cpl@defensoria.to.def.br

Re: Recurso Pregão Eletrônico 22/2022 - Aquisição de Equipamentos TIC para a
Defensoria Pública TO

Seg, 25 de jul de 2022 16:38

Senhora pregoeira, boa tarde.

Primeiramente, agradeço a confirmação.

Contudo, como bem definido doutrinariamente (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso
de direito administrativo. 34. ed. 2019, p. 154.), se uma determinada decisão, resultado
do exercício de competência administrativa, foi utilizada de forma insatisfatória ou
injurídica, é possível a parte diretamente interessada questioná-la na mesma esfera
administrativa, mediante, dentre outras hipóteses, do pedido de reconsideração ou do
recurso hierárquico. Enquanto o pedido de reconsideração dirige-se à mesma autoridade
prolatora da decisão (caso presente), postulando que a modifique ou suprima, o recurso
hierárquico dirige-se à autoridade imediatamente superior à que proferiu a decisão
questionada, postulando sua reforma ou supressão.

De qualquer maneira, aguardaremos a decisão da autoridade competente.

Atenciosamente,

João Sena.

Em seg., 25 de jul. de 2022 às 16:10, 'cpl@defensoria.to.def.br' via Contato - TIC4ALL
<contato@tic4all.com.br> escreveu:

Senhor João Sena,
 
Em atenção ao e-mail abaixo, tenho a informar que,  na forma do Art. 17, do Decreto
10.024/2019, não há hipótese de reconsideração pelo pregoeiro, uma vez que mantida
a decisão da pregoeira, a competência é da a autoridade superior, conforme Art. 13, do
mesmo Decreto. 
Gentileza aguardar os trâmites procedimentais e acompanhar por meio do comprasnet
e no site desta Defensoria.
 
Atenciosamente,
 
Dulcirene Pereira
Pregoeira
 

De: "Equipe TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Para: "cpl" <cpl@defensoria.to.def.br>
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Cc: "Equipe TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 25 de julho de 2022 15:51:31
Assunto: Re: Recurso Pregão Eletrônico 22/2022 - Aquisição de Equipamentos TIC
para a Defensoria Pública TO
 
Prezados membros da CPL da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, boa tarde.
Mediante à decisão de não provimento do nosso recurso, baseado em informações
interpretativas equivocadas constantes nas Contrarrazões que a empresa
Arrematante dos itens 3 e 4 apresentou, segue nosso PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO, sendo este baseado/justificado tecnicamente, comprovando que o
equipamento ofertado por esta peticionante atende plenamente ao que foi exigido no
termo de referência.
 
Peço, encarecidamente, que o mesmo seja novamente analisado pela equipe técnica do
setor demandante para que, SMJ, seja reformada a decisão de nossa inabilitação, já
que apresentamos um produto de acordo com o que foi exigido.
 
Favor confirmar o recebimento.
 
Fico no aguardo de vossa manifestação e me coloco à disposição para eventuais
esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
João Sena.
 
 
Em seg., 18 de jul. de 2022 às 11:10, Equipe TIC4ALL <contato@tic4all.com.br>
escreveu:

Segue manual, conforme determinado.
Suporte a VPN encontra-se na Página 19
 
Em seg., 18 de jul. de 2022 às 10:47, 'cpl@defensoria.to.def.br' via Contato -
TIC4ALL <contato@tic4all.com.br> escreveu:

Senhor, só pra reforçar, informo que nos envie apenas o manual
 

De: "Equipe TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Para: "cpl" <cpl@defensoria.to.def.br>
Cc: "Equipe TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 14 de julho de 2022 10:11:38
Assunto: Re: Recurso Pregão Eletrônico 22/2022 - Aquisição de Equipamentos
TIC para a Defensoria Pública TO
 
Bom dia Sra. Andreia.
Entendido. Infelizmente, na fase recursal, não é possível anexar nenhum tipo de
documento no sistema. O próprio recurso deve ser inserido na caixa de texto do
COMPRASNET.
 
Acho necessário, principalmente, no caso dos itens em que fomos desclassificados,
o envio do manual de instruções para que o setor técnico que analisou e atestou
que nosso produto não atende, faça a correção de sua análise, já que este
documento é a maneira mais rápida desta reparação.
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De qualquer maneira, agradeço o retorno e me coloco à disposição.
 
Atenciosamente,
 
João Sena,
 
Em qui., 14 de jul. de 2022 às 09:39, 'cpl@defensoria.to.def.br' via Contato -
TIC4ALL <contato@tic4all.com.br> escreveu:

Bom dia,
 
 
Todo e qualquer envio de documentos, quer seja na fase de habilitação ou
recursos, só tem validade se juntados ao sistema, visando dar transparencia e
publicidade aos atos praticados durante o certame.
 
Assim é possivel o acompanhamento de todos interessados e bem como a
demonstração de cumprimento dos prazos.
 
Andreia Machado
Presidente CPL
 

De: "Equipe TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Para: "cpl" <cpl@defensoria.to.def.br>
Cc: "Contato - TIC4ALL" <contato@tic4all.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 13 de julho de 2022 17:52:48
Assunto: Recurso Pregão Eletrônico 22/2022 - Aquisição de Equipamentos TIC
para a Defensoria Pública TO
 
Prezados membros da CPL da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, boa
tarde.
Na oportunidade, gostaria de informar que inserimos as razões recursais do
mencionado pregão no sistema COMPRASNET.
 
Contudo, gostaríamos de enviar também por este canal, já que não é possível
anexar documentos que possam fortalecer nossas justificativas.
 
Poderiam confirmar o recebimento?
 
Desde já agradeço a atenção e me coloco à disposição.
 
Atenciosamente,
 
João Sena.
 
 
-- 
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Fone 3218-3775

 
 
-- 
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Fone 3218-3775
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-- 
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Fone 3218-3775

E-mail (0671559)         SEI 22.0.000000365-8 / pg. 4



 
 

 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO TOCANTINS. 

 

Recurso Administrativo.  

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/2022. 

PROCESSO INTERNO: 22.0.000000365-8 

 

 

TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI 

(NOME FANTASIA – TIC4ALL), sediada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 36.113.882/0001-49, por intermédio de seu represente legal infra-assinado, 

vem respeitosamente apresentar PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, contra decisão de 

IMPROCEDÊNCIA do Recurso Administrativo apresentado, pelos fundamentos de fato e de 

direito a seguir proferidos: 

 

 

I- CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Ilustríssima Senhora Pregoeira e M.D Comissão de Licitação. 

O respeitável julgamento do presente recurso recai, neste momento, sob a vossa 

responsabilidade, o qual a TIC4ALL, doravante denominada REQUERENTE, confia na 

lisura, isonomia e imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, buscando a 

proposta mais vantajosa para essa Administração onde, a todo o momento, demonstraremos 

nosso direito líquido e certo e o cumprimento pleno de todas as exigências do presente 

processo licitatório. 

 

II- DOS FATOS 

Atendendo ao chamamento da Defensoria Pública do Estado do Tocantins para o 

certame supramencionado, com sua sessão inaugural tendo acontecido na data de 07/07/2022 

a REQUERENTE veio deste participar, com a mais estrita observância das exigências 

editalícias, onde foi declarada Arrematante dos itens 3, 4 e G1 (itens 8 e 9). 

No entanto, em 08/07/2022, fomos informados da recusa de nossa proposta para os 

itens 3 e 4, conforme exposto no chat do portal de compras COMPRASNET, a saber: 

“Recusa de proposta 
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08/07/2022 08:24:18 

Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLOGIA, INFORMACAO E 

COMUNICACAO PARA TODOS EIRELI, CNPJ/CPF: 36.113.882/0001-49, pelo melhor 

lance de R$ 4.575,0000. Motivo: De acordo com a manifestação do setor demandante: 

Reprovado, Incompatível com as especificações técnicas, conforme previsto no item 1.5 do 

Termo de Referência, considerando os dados técnicos informados na proposta fornecida pela 

empresa classificada.”. 

Oportunamente, em período recursal, apresentamos as razões de que nossa inabilitação 

/ desclassificação merecia ser reformada, o que foi atestado pela área técnica demandante e 

aceita pela ilustre pregoeira. Contudo, devido à interposição da CONTRARRAZÃO da 

empresa declarada arrematante dos itens, foi dado uma interpretação errada ao texto que 

consta no DATASHEET que foi anexado no sistema sobre outra funcionalidade exigida no 

termo de referência, que não condiz com a realidade do equipamento. 

Ocorre que esta decisão não se mostra consentânea com as normas legais e técnicas 

aplicáveis à espécie, como adiante ficará demonstrado. 

  

III- RAZÕES DO PEDIDO 

 

Na documentação enviada para os ITENS 03 e 04, a empresa REQUERENTE, 

ofertou o equipamento da fabricante KHOMP, modelo UMG FXS 240, sendo este apto e 

atendendo plenamente às exigências do termo de referência. 

Na oportunidade de apresentação de CONTRARAZÕES, a empresa 

ARREMATANTE alegou que este equipamento não atende ao item 1.2 do Termo de 

referência, que solicita suporte a 24 contas VoIP. 

Em consulta junto à fabricante, esta nos informou que no termo Contas VoIP, 

mencionado no datasheet, está relacionado com a função PERFIL do UMG FXS 240 e a 

função CONTA VoIP, que o termo de referência menciona, está relacionado à quantidade de 

ramais. Ou seja, o UMG FXS 240 TEM SUPORTE a 24 contas VoIP e estas se associam até 

10 perfis (grupo) SIP. Esta informação também consta no manual anteriormente enviado, 

págs. 38 e 39: http://docs.khomp.com/Manual_UMG#Configurar_canais_FXS 

A própria fabricante emitiu uma declaração atestando a veracidade desta informação, 

informou que irá fazer a devida correção no seu documento de DATASHEET para que 

interpretações, como a ocorrida, não aconteça novamente, e disponibilizou seus canais de 

atendimento para que qualquer dúvida do setor demandante, caso ainda existam, sejam 

comprovadas. São eles: 

Suporte KHOMP telefone: (48) 3722.2900 / e-mail: luciano.otavio@khomp.com 

Ainda sobre a alegação de “não atendimento à suporte QoS”, constante no item 1.6 do 

mesmo termo de referência, a empresa ARREMATANTE quer, como diz o ditado, “procurar 

chifre em cabeça de cavalo” e tenta desmerecer nossa classificação, baseado em achismos. Tal 

informação de atendimento consta, também, no manual já enviado, na página 26. 
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IV- DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 5º, XXXIV, assegura a todos 

independentemente de taxas o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder, o chamado Rigthof Petition e assegura também o 

contraditório e a ampla defesa para os litigantes em processo administrativo. 

Assim sendo, o recurso administrativo tem como fundamento a previsão constitucional 

do “Direito de Petição”, consagrada na alínea a do inciso XXXIV do artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, CF, segundo o qual: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: 

(...)  

XXXIV - são a todos assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas: 

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 

de poder;". 

Segundo José Afonso da Silva: 

“O direito de petição define-se como direito que 

pertence a uma pessoa de invocar a atenção dos 

poderes públicos sobre uma questão ou situação, 

seja para denunciar lesão concreta, e pedir a 

reorientação da situação, seja para solicitar uma 

modificação do direito em vigor no sentido mais 

favorável à liberdade. Há nele, uma dimensão 

coletiva consistente na busca ou defesa de 

direitos ou interesses gerais da coletividade.”. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 

Constitucional Positivo. 23ª Ed. São Paulo: 

Malheiros ,2004, p.441. 

O direito de petição é, portanto, um direito fundamental, assegurado a qualquer 

pessoa, física ou jurídica, nacional ou estrangeira contra atos ilegais ou abusivos de quaisquer 
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dos Poderes. O objetivo do direito de petição é o exercício de prerrogativas democráticas ao 

informar ao Poder Público acerca de ato ou fato ilegal, abusivo ou contra direitos, a fim de 

que sejam tomadas as medidas cabíveis. 

Dentro do direito de petição estão inclusas diversas modalidades de recursos 

administrativos, entre eles: a representação, a reclamação administrativa, o PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO e os recursos hierárquicos próprios e impróprios da revisão. 

A possibilidade de revisão dos julgamentos, ainda que no âmbito administrativo 

atende às necessidades de segurança jurídica na prestação estatal. 

É fato que o Direito Administrativo pátrio adotou o sistema inglês ou da unicidade de 

jurisdição para o controle dos atos administrativos, neste modelo todos os litígios, inclusive os 

de âmbito administrativo, podem ser levados ao Poder Judiciário, único que dispõe de 

competência para dizer em caráter de definitivo, o direito aplicável aos litígios, por meio da 

chamada coisa julgada, assim sendo o Sistema da Unicidade de Jurisdição a instância 

administrativa, em regra, não traz solução definitiva aos litígios, que somente é alcançada na 

esfera judicial. 

A despeito da feição não definitiva de suas decisões, o processo administrativo tem 

importância ímpar, DEVENDO SER ASSEGURADO EM SEU TRÂMITE O 

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, POSSIBILITANDO 

INCLUSIVE A ADMINISTRAÇÃO SANAR OU CORRIGIR EVENTUAL 

ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE DO ATO POR ELA PRATICADO. 

Assim sendo, o que se pretende no presente caso, é possibilitar que a ilustre Pregoeira 

seja compelida a rever seu ato de manter nossa desclassificação, baseada em informação 

equivocada e assim conferir celeridade ao processo licitatório, sem necessidade de demanda 

judicial, haja vista o pleno atendimento às condicionantes do termo de referência, conforme já 

relatado nas razões do pedido. 

Diante do exposto, concluímos que, com o propósito de assegurar a defesa dos 

interesses, a lei faculta aos interessados a oportunidade de questionar a decisão do órgão 

licitante, ainda no âmbito administrativo e que as medidas garantidoras de defesa, como o 

Pedido de Reconsideração, devem-se ser interpretadas de forma extensiva sempre propiciando 

um maior campo para análise dos atos reputados como ilegais ou abusivos. 

 

 

V- DOS PEDIDOS  

 

Face às razões expostas, a REQUERENTE requer que a Ilustríssima Pregoeira se 

digne:  

A) Ao recebimento do presente PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, com a 

aplicação do efeito suspensivo até ulterior decisão final;  

B) Julgar procedente o presente pedido, para o fim de REFORMAR A DECISÃO 

DE RECUSA/DESCLASSIFICAÇÃO, no vertente certame da empresa REQUERENTE 
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TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA TODOS EIRELI, pelos 

motivos acima aduzidos;  

C) Caso resolva não acatar o pedido acima formulado, o que não espera essa 

RECORRENTE, se digne encaminhar as presentes razões do pedido à autoridade superior 

competente.   

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2022. 

 

 

INON RUBENS DUARTE DE ANDRADE 

GERENTE COMERCIAL / ADMINITRADOR 

CPF: 103.538.777-86 
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Sobre este manual

Este manual contém as informações necessárias para a instalação, configuração, monitoração e diagnóstico dos produtos
da linha UMG, assim como as informações técnicas de cada modelo.

Como ler este manual

O manual foi escrito para servir como consulta para situações determinadas. Você pode consultar diretamente o assunto
que lhe interessa.

No início de cada seção de configuração, é descrito o caminho para acessar a tela de configuração. Dependendo da
versão do seu UMG, o caminho de acesso pode ser diferente. O manual descreve o caminho conforme a versão. Para
verificar a versão do seu UMG, consulte a seção "Verificar versão do UMG" neste manual.

Alguns recursos, assim como alguns campos de configuração, podem estar disponíveis em determinadas versões. Esta
informação também é descrita no início da seção, ou na tabela que descreve as funções de cada campo. Este manual tem
como referência sempre a versão mais atualizada do UMG.

Apresentação

Os produtos da linha UMG foram desenvolvidos para conectar enlaces VoIP, soft-switches e sistemas PBX IP à rede
pública de telefonia (PSTN). Realiza o controle e roteamento das chamadas recebidas de uma rede à outra, conforme as
regras programadas.

Todos os modelos são compostos de um único gabinete no qual é centralizado todo o processamento. O gateway
funciona sem a necessidade de um servidor externo.
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A configuração é realizada através do KWebPortal, que é uma Interface Web que centraliza funções de configuração,
monitoração, diagnóstico e administração do dispositivo.

NOTA: O "UMG Server Modular" e o "UMG Server Modular PRO" possuem suporte para
sistemas Linux com kernel 3.10 ou superior.

Modelos

UMG 100
PT-BR | EN | ES

 

UMG 104
PT-BR | EN | ES

 

UMG FXS 240
PT-BR | EN | ES

UMG Modular 300
PT-BR | EN | ES

 

UMG Server Modular
PT-BR | EN | ES

 

UMG Server Modular PRO
PT-BR | EN | ES

UMG Server 104
PT-BR | EN | ES

 

µSBC
PT-BR | EN | ES

 

µSBC Connect
PT-BR | EN | ES

UMG Modular 1200
PT-BR | EN | ES

 

UMG µServer
PT-BR | EN | ES

Características e recursos

Informações técnicas

A tabela a seguir informa a dimensão dos equipamentos, assim como informações da fonte de energia e peso aproximado
de cada modelo.

Alguns modelos possuem outros tipos de fonte de energia como item opcional. Consulte o guia rápido do equipamento
para mais informações.
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Modelo/Característica Dimensões Fonte de energia padrão Peso aproximado

µSBC 206,2 x 41,8 x 102 mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 621 g

UMG 104 206,2 x 41,8 x 102 mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 621 g

UMG FXS 240 220,5 x 44,5 x 278mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 1,7 Kg

UMG Modular 300 211 x 45 x 182 mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 790 g

UMG Server Modular 482,8 x 44,45 x 280 mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 4,3 Kg

UMG Server 104 379,5 x 89,4 x 185 mm Entrada: 110V/220V com chave seletora de tensão 3,1 Kg

UMG Server Modular PRO 437,80 x 44,45 x 450mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 7,8 Kg

UMG Modular 1200 220,5 x 44,5 x 278mm Entrada: 100–240 VAC - 50/60 Hz 2,35 Kg

Canais de telefonia e interface de rede

Modelo E1 GSM FXS FXO Interface de Rede

µSBC - - - - 4

UMG 104 30 canais (1 Link) - - - 4

UMG Modular 300* 30 canais (1 Link) 6 24 12 2

UMG FXS 240 - - 24 - 2

UMG Server Modular* 30 canais (1 Link) 6 24 12 2

UMG Server Modular PRO* 30 canais (1 Link) 6 24 12 2

UMG Server 104 30 canais (1 Link) - - - 3

*A quantidade de canais dos módulos de telefonia não deve ultrapassar 46 canais.

**Quantidade de canais padrão. Expansível até 30 canais mediante aquisição de licença.

Módulos de telefonia disponíveis

A linha UMG Modular pode ser adquirida com os módulos de telefonia observados a seguir. Os módulos também podem
ser adquiridos separadamente.

Módulo UMG 1E1/T1.
Módulo UMG 2GSM.
Módulo UMG 4FXO.
Módulo UMG 8FXS.
Módulo UMG 4FXS.
Módulo UMG 2FXO/2FXS Bypass.

Especificações de telefonia do "Módulo UMG 2FXS/2FXO Bypass"

Dois canais FXS e dois canais FXO.
Quatro portas RJ11: Duas FXS e duas FXO.
Comutação entre o canal FXO e FXS na ausência de energia (Bypass).
Possui as mesmas especificações técnicas dos módulos FXS e FXO.
Limite de 6FXS/6FXO por media gateway.

Capacidade de chamadas simultâneas

A capacidade de chamadas simultâneas do UMG pode variar conforme o codec e o algoritmo de cancelamento de eco
aplicado.

Capacidade conforme o codec
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O codec G.711 utiliza uma compressão menor no áudio, porém exige menos processamento e, consequentemente,
possibilita realizar mais chamadas simultâneas.

Já o codec G.729 utiliza uma compressão maior no áudio, onde o tamanho dos pacotes do áudio fica menor. Porém esta
compressão exige mais processamento e, consequentemente, permite realizar menos chamadas simultâneas se
comparado ao codec G.711.

Capacidade conforme o algoritmo de cancelamento de eco

Aliado ao codec selecionado, a escolha do algoritmo de cancelamento de eco também afeta a capacidade de chamadas
simultâneas. São dois algoritmos: Standard e dual-filter. Mais informações sobre estes algoritmo estão descritas em
"Configurar cancelamento de eco" na seção VoIP deste manual.

O algoritmo standard é a opção padrão. Dual-Filter é um algoritmo que exige mais processamento e, portanto, reduz a
capacidade de chamadas simultâneas.

Chamadas entre canais VoIP (SBC)

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.0.

A partir da versão 3.0.0, o UMG permite realizar chamadas entre canais VoIP. Isso permite realizar uma chamada de um
telefone IP para uma operadora VoIP, por exemplo. Ao todo são 57 canais VoIP para serem usados com os canais físicos
ou chamadas entre canais VoIP. Canais físicos são as chamadas trafegadas nas interfaces de telefonia E1/T1, FXS, FXO
e GSM.

Conforme exemplifica a última linha da tabela a seguir, se houver 46 chamadas de canais físicos em uso, é possível
realizar mais 5 chamadas simultâneas entre canais VoIP com codec G.711, ou 4 chamadas com transcoding, ou ainda, 3
chamadas com codec G.729.

NOTA: O recurso SBC requer aquisição de licença adicional.

É importante observar que a capacidade de canais físicos varia conforme o modelo do UMG. O UMG 104, por exemplo,
possui 1 Link E1. Esta tecnologia permite realizar no máximo 30 chamadas. Já o UMG Modular 300, permite realizar até
46 chamadas.

Algoritmo de cancelamento de eco - Standard

Máximo de chamadas entre
canal físico e VoIP - com

codec G.711

Máximo de chamadas SBC simultâneas*

Com codec G.711 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.729

0 28 19 14

5 26 17 13

10 23 15 11

15 21 14 9

20 18 12 8

25 16 10 7

30 13 9 6

35** 11 7 5

40** 8 5 4

45** 6 4 3
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Algoritmo de cancelamento de eco - Standard

Máximo de chamadas entre
canal físico e VoIP - com

codec G.729

Máximo de chamadas SBC simultâneas*

Com codec G.711 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.729

0 28 19 14

5 23 15 11

10 18 12 9

15 13 9 6

20 8 5 4

25 3 2 1

29 0 0 0

- - - -

- - - -

- - - -

Algoritmo de cancelamento de eco - Dual-filter

Máximo de chamadas entre
canal físico e VoIP - com

codec G.711

Máximo de chamadas SBC simultâneas*

Com codec G.711 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.729

0 17 13 11

5 14 11 9

10 12 9 7

15 9 7 6

20 7 5 4

25 4 3 2

30 2 1 1

34** 0 0 0

- - - -

- - - -

Algoritmo de cancelamento de eco - Dual-filter

Máximo de chamadas entre
canal físico e VoIP - com

codec G.729

Máximo de chamadas SBC simultâneas*

Com codec G.711 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.711 Com codec G.729 ↔ G.729

0 17 13 11

5 13 10 8

10 9 7 6

15 5 4 3

20 1 1 1

22 0 0 0

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
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*O recurso SBC requer aquisição de licença adicional.

**Capacidade disponível apenas no UMG Modular 300 e appliances UMG Server Modular e UMG Server Modular PRO.

CAPS - Capacidade de Tentativas de Chamadas por Segundo

Os gateways da linha UMG conseguem tratar 5 chamadas por segundo (CAPS: 5).

 ------------------------------ Scenario Screen -------- [1-9]: Change Screen --
   Call-rate(length)   Port   Total-time  Total-calls  Remote-host
    5.0(0 ms)/1.000s   5060      20.24 s          100  10.5.2.96:5060(UDP)
   Call limit reached (-m 100), 0.000 s period  0 ms scheduler resolution
   0 calls (limit 30)                     Peak was 2 calls, after 0 s
   0 Running, 102 Paused, 0 Woken up
   0 dead call msg (discarded)            5 out-of-call msg (discarded)
   1 open sockets
                                  Messages  Retrans   Timeout   Unexpected-Msg
       INVITE ---------->         100       0
          100 <----------         100       0         0         0
          180 <----------         100       0         0         0
          183 <----------         100       0         0         0
          200 <----------  E-RTD1 100       0         0         0
          ACK ---------->         100       0
          BYE <----------         100       0         0         0
          200 ---------->         100       0
 ------------------------------ Test Terminated --------------------------------
 ----------------------------- Statistics Screen ------- [1-9]: Change Screen --
   Start Time             | 2017-07-31   17:12:46.881787 1501531966.881787
   Last Reset Time        | 2017-07-31   17:13:07.126233 1501531987.126233
   Current Time           | 2017-07-31   17:13:07.127035 1501531987.127035
 -------------------------+---------------------------+--------------------------
   Counter Name           | Periodic value            | Cumulative value
 -------------------------+---------------------------+--------------------------
   Elapsed Time           | 00:00:00:000000           | 00:00:20:245000
   Call Rate              |    0.000 cps              |    4.939 cps
 -------------------------+---------------------------+--------------------------
   Incoming call created  |        0                  |        0
   OutGoing call created  |        0                  |      100
   Total Call created     |                           |      100
   Current Call           |        0                  |
 -------------------------+---------------------------+--------------------------
   Successful call        |        0                  |      100
   Failed call            |        0                  |        0
 -------------------------+---------------------------+--------------------------
   Response Time 1        | 00:00:00:000000           | 00:00:00:181000
   Call Length            | 00:00:00:000000           | 00:00:00:241000
 ------------------------------ Test Terminated --------------------------------

Principais recursos

Interface Web para monitoramento, configuração, diagnóstico e administração do dispositivo.
Failover de rotas.
Suporte às interfaces de telefonia: E1/T1* (R2 e ISDN), FXS, FXO e GSM (conforme modelo).
Suporte à sinalização SIP.
Codecs: G.711 (a-law e µ-law), G.729A, G.723 e G.726.
Cancelamento de eco.
Roteamento inteligente.
CDR personalizável.
Geração de Logs para diagnóstico.
Suporte a SNMP.
Design Clean e facilidade de instalação.
Cadastro de até 50 rotas.
Cadastro de até 10 contas VoIP (SIP).
Chaveamento físico entre FXS-FXO, em caso de falta de energia elétrica, através do módulo 2FXS/2FXO

*T1 está disponível somente a partir da versão 2.2.1.

Consumo máximo de energia, memória de armazenamento, memória RAM e sistema operacional

Linha UMG Server
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Os produtos da linha "UMG Server" trabalham com uma potência específica, possuem memória de armazenamento de
dados e possibilidade de expansão para memória RAM. A linha "UMG Server" ainda proporciona operação com vários
tipos de sistemas operacionais. A tabela a seguir indica informações sobre estes produtos.

Produto
Consumo

máximo de
energia

Memória de armazenamento Memória RAM
Sistema

operacional

UMG
Server
Modular

120 W.
Duas portas do tipo SATA para conexão com SSD de 120 GB (com opção para 64 GB) e ou

HD de 2,5" (com opção para 500 GB). Suporta conjunto de discos de armazenamento com no
máximo 2 TB.

Um pente de memória RAM de 2 GB
DDR3 (expansível para 4 GB DDR3 ou 8

GB DDR3).

Windows, Linux,
FreeBSD e
pfSense.

UMG
Server
Modular
PRO

150 W. SSD de 2,5" com 120 GB (suporta até 4 discos SATA de 2,5" com no máximo 2 TB para o
conjunto).

4 GB memória RAM DDR4 (expansível
para 8 GB, 10 GB ou 16 GB).

Windows, Linux,
FreeBSD e
pfSense.

UMG
Server 104 120 W. SSD de 120 GB com 2,5" (suporta até 2 discos SATA de 120 GB com 2,5" ou 1 HD de 500

GB com 2,5").
2 GB de memória RAM DDR3 (expansível

para 4 GB ou 8 GB).

Windows, Linux,
FreeBSD e
pfSense.

Linha UMG

Os produtos da linha "UMG" trabalham com uma potência específica, possuem memória de armazenamento de dados e
possibilidade de expansão para memória RAM. A linha "UMG" ainda proporciona operação com vários tipos de sistemas
operacionais. A tabela a seguir indica informações sobre estes produtos.

Produto Consumo máximo de energia Memória de armazenamento Memória RAM

UMG Modular 1200 50 W. NAND SMD 2 Gbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

UMG 100 7 W. NAND SMD 512 Mbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

UMG 102 / UMG 104 7 W. NAND SMD 512 Mbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

UMG FXS 240 32 W. NAND SMD 512 Mbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

UMG Modular 300 36 W. NAND SMD 512 Mbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

µSBC 7 W. NAND SMD 512 Mbiit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

µSBC Connect 32 W. NAND SMD 1 Gbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

UMG µServer 52 W. NAND SMD 512 Mbit. DDR3 SDRAM SMD 2 GB.

Especificações dos LEDs

Elaboramos um "Tutorial" para indicar os LEDs e suas respectivas indicações. Acesse o link observado a seguir para
verificar o tutorial.

https://www.khomp.com/suporte/docs/Tutoriais_UMG

Instalação

Um guia rápido de instalação impresso é enviado junto com o equipamento. Nele estão descritos todos os procedimentos
necessários para a instalação e configuração básica do dispositivo. Para informações de configurações mais avançadas,
utilize este manual.

Além do guia rápido impresso, é possível também consultar o guia rápido dos produtos clicando "aqui"

Para informações sobre a expansão e substituição dos módulos de telefonia, consultar o "Guia Rápido de Expansão de
Módulos - UMG Modular".

E1/T1

NOTA: T1 está disponível a partir da versão 2.2.1 para todos os modelos, EXCETO
UMG 100 e UMG 104.

E1 é um padrão de linha telefônica digital, possui 30 canais TDM e é composto por conectores do tipo BNC coaxial ou
RJ45.
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Conector BNC coaxial

Quando o conector for do tipo BNC, haverá uma chave de configuração da malha de aterramento dos cabos do Link E1.
Ela permite selecionar uma de duas opções de aterramento. Para a esquerda, símbolo indicado como uma seta
apontando para baixo, o respectivo cabo será aterrado. A chave da esquerda aterra o RX do Link E1. A chave da direita
aterra o TX do Link E1.

Conexão com modem E1

O modem é um elemento passivo que repassa o sinal da operadora. Na maioria dos casos, o conector RX do modem
deve ser ligado ao conector RX do KMG. O conector TX do modem deve ser ligado ao TX do KMG.

Visão posterior do UMG 100 com conector BNC coaxial. Conexão de Link E1 a um modem

ATENÇÃO: Em alguns modelos de modems, a conexão deve ser invertida: O conector
TX deve se conectar ao RX do modem e vice-versa. Consulte o manual do fabricante do
seu modem para mais informações.

Conexão com PBX IP

Quando o UMG é conectado a um elemento ativo, como um PBX IP, a conexão se inverte: O conector TX do UMG deve
se conectar ao RX do elemento e vice-versa..

FXS

FXS (Foreign Exchange Subscriber) é uma interface que se conecta diretamente a um aparelho de telefone, um aparelho
de fax ou dispositivo similar que tenha ring, tensão e tom de discagem. Isto permite o UMG emular uma linha telefônica
para este telefone.

O UMG FXS 240 possui um conector centronics para conexão com os dispositivos analógicos. O conector possibilita
suporte para:

Distância de 5 Km, com fio de 100 ohms/Km (condutor de cobre AWG24).
Distância de 4 Km, com fio de 126 ohms/Km (condutor de cobre AWG26).

O UMG Modular 300 com módulo FXS, possui porta RJ45, sendo que cada porta permite conectar até 4 dispositivos
analógicos.

Conexão RJ45

Esta interface fornece alimentação de -48V e ring. Em cada conector RJ45 é possível conectar até 4 aparelhos de
telefone. Para cada conector, uma caixa conversora RJ45 para RJ11 e o cabo de conexão RJ45 podem ser adquiridos
separadamente. É possível também, quando necessário, a utilização de cabos mais longos. O cabo segue a pinagem
padrão TIA 568A, utilizado em cabos de rede Ethernet. Também é possível dispensar o uso da caixa conversora, ligando
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padrão TIA 568A, utilizado em cabos de rede Ethernet. Também é possível dispensar o uso da caixa conversora, ligando
os ramais diretamente aos conectores RJ11.

Neste caso, observa-se que os canais estão dispostos conforme a tabela a seguir.

Pino
(RJ45)

Cor Padrão
TIA568A

Conector
0-3

Conector
4-7

1 Verde-branco RING 1 RING 5

2 Verde TIP 1 TIP 5

3 Laranja-branco RING 2 RING 6

4 Azul TIP 3 TIP 7

5 Azul-branco RING 3 RING 7

6 Laranja TIP 2 TIP 6

7 Marrom-branco RING 4 RING 8

8 Marrom TIP 4 TIP 8 Conector RJ45 fêmea

Conector Centronics

Os ramais são conectados aos módulos UMG-FXS 240 através do conector Centronics de 50 vias. O conector deve ser
montado de acordo com as seguintes especificações para o correto funcionamento do módulo:

Numeração dos pinos, de acordo com a vista posterior.

Conector Centronics

Disposição dos canais no conector Centronics

PINO SINAL PINO SINAL CANAL

1 TIP 01 26 RING 01 1

2 TIP 02 27 RING 02 2

3 TIP 03 28 RING 03 3

4 TIP 04 29 RING 04 4

5 TIP 05 30 RING 05 5

6 TIP 06 31 RING 06 6

7 TIP 07 32 RING 07 7

8 TIP 08 33 RING 08 8

PINO SINAL PINO SINAL CANAL

9 TIP 09 34 RING 09 9

10 TIP 10 35 RING 10 10

11 TIP 11 36 RING 11 11

12 TIP 12 37 RING 12 12

13 TIP 13 38 RING 13 13

14 TIP 14 39 RING 14 14

15 TIP 15 40 RING 15 15

16 TIP 16 41 RING 16 16

PINO SINAL PINO SINAL CANAL

17 TIP 17 42 RING 17 17

18 TIP 18 43 RING 18 18

19 TIP 19 44 RING 19 19

20 TIP 20 45 RING 20 20

21 TIP 21 46 RING 21 21

22 TIP 22 47 RING 22 22

23 TIP 23 48 RING 23 23

24 TIP 24 49 RING 24 24

Os pinos 25 e 50 não são utilizados pelo módulo.

FXO

FXO (Foreign Exchange Office) é uma interface analógica passiva. Normalmente usada nos aparelhos de telefone
analógico, é conectada na rede pública de telefonia (PSTN). Esta interface fornece endereçamento e disca números
telefônicos, comportando-se como um telefone.
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Proteção elétrica

Os módulos FXS e FXO possuem protetores supressores de transientes, mas
devido à pequena capacidade de dissipação de potência destes dispositivos,
eles devem funcionar como proteção secundária. Proteções primárias, como
centelhadores a gás, devem ser instaladas na entrada de cada uma das
interfaces analógicas. Os centelhadores a gás devem ser instalados o mais
próximo possível do módulo. Quando os módulos FXS estão conectados em
ramais de uma central telefônica com distância inferior a 100 metros e dentro
do mesmo prédio, a proteção primária poderá ser dispensada. Já para os
módulos FXO, a distância reduz para 10 metros.

Todos os equipamentos ligados ao mesmo terra

GSM

GSM, Global System for Mobile Communications, ou Sistema Global para Comunicações Móveis em português, é uma
tecnologia utilizada em celulares e outros aparelhos móveis. Além de ser a tecnologia mais popular no mundo.

Conexão com o modem GSM

O módulo GSM do UMG Modular pode receber até dois SIM card, que deve ser inseridos com os contatos dourados
voltados para baixo e a logomarca da operadora voltada para cima, conforme a figura a seguir.

O equipamento suporta a troca dos cartões SIM durante operação (hotplug), porém a interface pode demorar alguns
minutos para realizar novo registro na rede. Os cartões SIM não são fornecidos com o equipamento, estes devem ser
obtidos de uma operadora da preferência do cliente que utilize uma das bandas de frequências regulamentadas no país.
Para começar a operar, os canais GSM devem ter pelo menos um cartão SIM inserido.

Rede

Conecte o cabo de rede na interface eth1 do UMG. As interfaces de rede seguem o padrão gigabit Ethernet 10/100/1000
Mbps (10BASE-T/100BASE-TX) com AutoMDI/MDI-X. O cabo usado para conexão deve ser CAT5 ou superior, no padrão
TIA/EIA-568 A mostrado na tabela a seguir.
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Pino RJ45 Cor

1 Verde/Branco

2 Verde

3 Laranja/Branco

4 Azul

5 Branco/Azul

6 Laranja

7 Branco/Marrom

8 Marrom

Conexão com firewall

O UMG possui um "Controle de Acesso" e também um "Firewall", consulte a seção "Configuração de permissão e tipos
de acesso" para configurá-los. Caso desejar, adicionalmente um firewall externo. Ele pode ser integrado, como é indicado
no cenário observado a seguir.

E1 SIP

PBX IP ↔ UMG ↔ Operadora VoIP

Configure no firewall, um ou mais endereços IP válidos para o acesso nas portas 80 (HTTP), 21 (FTP), 161 (SNMP), 5060
(SIP), 10000 à 12000 (RTP. Leia-se da porta 10000 até a 12000, inclusive) e 14110 (Logs remotos).

NOTA: A configuração descrita anteriormente também se aplica quando o UMG for
trafegar voz pela internet.

Se o UMG não for conectado à operadora VoIP ou trafegar voz pela internet, recomenda-se atribuir um endereço IP de
uso interno nas interfaces de rede do UMG.

Acesso à Interface Web

O UMG sai de fábrica com DHCP habilitado e um endereço IP padrão além do fornecido pelo DHCP, usuário e senha de
acesso verificados a seguir como padrão. Para acessar a Interface Web sem saber o IP fornecido pelo DHCP, configure
seu computador com a máscara de sub-rede e mesma restrita faixa de endereço IP (por exemplo 10.10.10.101). Utilize o
navegador de internet de sua preferência.

As interfaces de rede ETH2 e ETH3 encontram-se disponíveis apenas nos modelos UMG 104, UMG Server 104, UMG
Server Modular e UMG Server Modular PRO. Todos os modelos tem as portas em bridge, o comportamento é igual para
todas as portas adicionais em modelos diferentes.

Após acessar a Interface Web pela primeira vez, é possível alterar tanto as definições de rede assim como a senha de
acesso.
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Endereço IP (ETH0): 10.10.10.100

Máscara de sub-rede: 255.255.255.248

Endereço IP (ETH1): 10.10.10.100

Endereço IP (ETH2): 10.10.10.100

Endereço IP (ETH3): 10.10.10.100

Usuário: admin

Senha: khomp

ATENÇÃO: É recomendável alterar a senha de acesso como medida de segurança.

A partir da versão 3.0.33.0 uma ferramenta para auxiliar na descoberta do IP definido pelo servidor DHCP foi incluída no
UMG. A cada dois minutos o UMG envia um broadcast na rede informando seu número de série e endereço IP. Para filtrar
estes pacotes é possível utilizar uma ferramenta chamada Wireshark, ou similar, com o seguinte filtro:

eth.type==0xF00D

Sobre a Interface Web

A Interface Web do UMG é simples e amigável. Ao acessar, será exibido a opção Dashboard.

A Interface Web é dividida em quatro seções:

Monitoração: Contém opções para monitoramento das interfaces de telefonia e dos canais VoIP.
Configuração: Contém opções para criação dos grupos dos recursos de telefonia E1/T1, GSM, FXO e FXS, além
das configurações dos arquivos CDR, roteamento e outras ferramentas.
Diagnóstico: Contém opções para exibição das principais mensagens de operação do UMG, além de permitir fazer
o download ou visualizar os Logs detalhados de cada módulo, além da configuração de salvar os Logs em um
servidor remoto.
Administração: Contém opções para gerenciamento do gateway, como atualização do firmware, configuração de
rede, "data e hora", alteração de senha de acesso a Interface Web, provisionamento, TR-069 e secure key.

Alguns recursos e opções podem estar disponíveis em determinadas versões de firmware. Este manual informa a versão
que determinado recurso se encontra disponível.

Verificar versão do UMG

"Administração" → "Info"

Será exibido a tela com as informações sobre o UMG: O modelo, a versão e o número de série.

Khomp Ind. e Com. Ltda. 1996-2022 :: Rua Joe Collaco, 253 :: Florianopolis/SC :: Brasil :: +55 48 3722-2900Manual (0671562)         SEI 22.0.000000365-8 / pg. 24

/kdevwiki/Arquivo:Ambox_warning.png


Tela de informações do UMG

Ícone de ajuda

Alguns campos possuem ícone de ajuda que contém a descrição do campo. Posicione o cursor do mouse sobre o ícone 
 para saber mais informações.

Formulário de configuração de rotas com ícone de ajuda

Configurar acesso à Interface Web via HTTPS

Até v3.0.32.0           "Configuração" → "Serviços" → "Web Server"
v3.0.33.0 ou superior   "Administração" → "Web Server"

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.0.

É possível alterar as definições de acesso à Interface Web do UMG. Por padrão, o acesso à interface é realizada através
do protocolo HTTP, que utiliza a porta 80.

É possível alterar a porta de acesso ou utilizar o protocolo HTTPS como padrão para acesso à Interface Web.

As opções desta tela não possuem relação entre elas

Porta HTTP: Define a porta de acesso à Interface Web. Por padrão é usado a porta 80.
Porta HTTPS: Define a porta de acesso à Interface Web pelo protocolo HTTPS. Por padrão é usado a porta 443.
Redirecionamento HTTP para HTTPS: Força o uso do protocolo HTTPS.
Certificado HTTPS: Permite selecionar um certificado válido para usar com o protocolo HTTPS. Veja a seção
"Importar certificado para HTTPS" para mais informações. O uso do certificado não é obrigatório.

As portas devem estar entre 1 e 65535 e não podem ter o mesmo valor. Além disso não deve se utilizar portas reservadas.
Também não deve-se utilizar as portas diferenciadas utilizadas pelo UMG, são elas: 21 (FTP), 161 (SNMP), 5060 (SIP),
14110 (Logs remotos) e as portas RTP que o padrão é de 10000 à 12000 (leia-se da porta 10000 até a 12000, inclusive).
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Após salvar e aplicar as alterações, é necessário reiniciar o UMG.

É recomendado que o histórico de navegação seja limpo após qualquer alteração no servidor Web pois alguns
navegadores salvam as informações como o endereço ter HTTPS e redireciona automaticamente para HTTPS na porta
padrão quando possível o que pode causar problemas de acesso ao UMG.

Importar certificado

NOTA: A linha UMG é disponibilizada com certificado válido por 90 dias.

"Administração" → "Manutenção"

É possível utilizar certificados para uso com o protocolo HTTPS e SIP TLS.

Para importar um certificado

1. Na opção "Certificados", clique no botão Visualizar. Será exibida uma interface com os certificados importados.

2. Clique no botão "Adicionar Certificado".

3. Selecione o arquivo do certificado e o arquivo da chave privada, a mesma não pode possuir senha.

4. Clique no botão "Enviar".

Para importar um certificado para o UMG confiar (Certificate Authority)

2. Clique no botão "Adicionar Certificado ao TrustStore".

3. Selecione o arquivo do certificado.

4. Clique no botão "Enviar".

Agora seu UMG confiará nos certificados assinados por essa CA em todas as conexões SIP.

Alterar senha de acesso

"Administração" → "Manutenção"

Esta senha é usada para acessar a Interface Web e também para acesso por FTP.

1. Na opção "Trocar Senha", clique no botão "Alterar".

2. Digite a senha atual e, depois, a nova senha.

3. Por fim, clique no botão "Salvar".

Configuração e administração

Configurar rede

"Administração" → "Rede"

São exibidas as opções para configurar a rede no UMG, permitindo sua integração com a rede no qual será utilizada.

Há duas maneiras de configurar a rede no UMG:

Estático: As definições de rede (endereço IP, máscara de sub-rede, entre outros) são especificadas manualmente
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pelo usuário.
Dinâmico: As definições de rede são atribuídas automaticamente por um servidor DHCP disponível na rede. O UMG
enviará pacotes de busca a cada 30 segundos durante 24 horas, até obter o lease.

NOTA:

No UMG, a sub-rede 172.31.249.0/24 é para o uso privado. Não é permitido
configurar o endereço IP nesta sub-rede.
Se houver conflito entre a rede do DHCP e outra rede estática configurada, não
serão aplicadas as configurações de rede fornecidas pelo servidor DHCP.

Campo Descrição

Endereço MAC Informa o MAC Address do UMG.

Acessar o dispositivo em
10.10.10.100 (Mask
255.255.255.248):

Possibilita que o dispositivo suba com DHCP habilitado mas seja possível acessar o UMG
no IP 10.10.10.100 com a máscara de sub-rede configurada 255.255.255.248 e um IP na
mesma range (por exemplo 10.10.10.101).

Modo do switch

Define como o modo que switch presente no UMG irá operar:

Bridge
VLAN

No modo VLAN, é possível habilitar as demais interfaces de rede no UMG, se houver.

Interface

Modo de configuração

Define como a interface de rede irá operar:

Estático
Dinamico

Endereço IP*
Campo exibido somente se o modo de configuração da interface de rede for estático.
Define o endereço IP que será atribuído à interface de rede do UMG.

Máscara de sub-rede*
Campo exibido somente se o modo de configuração da interface de rede for estático.
Define a faixa de rede que será aplicado a interface de rede do UMG. Deve ser especificado
conforme a infraestrutura.

Gateway
Campo exibido somente se o modo de configuração da interface de rede for estático.
Endereço do gateway de rede disponível na infraestrutura.

* Campo obrigatório.

Para ativar as demais interfaces de rede no UMG, se houver, clique na opção Habilitar em cada interface. As outras
interfaces de rede são exibidas somente se o modo do switch estiver configurado para operar como VLAN.

Habilitar interface de rede

Interface de rede LTE

NOTA: As configurações a seguir aplicam-se apenas para o modelo µSBC Connect.

O µSBC Connect garante conexão segura entre a rede local e a operadora VoIP através da tecnologia LTE (4G). Para
configurar esta interface de rede é necessário que o modo do switch esteja configurado para operar como VLAN.
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Para configurar a interface, realizar as seguintes etapas:

1. Habilitar a interface.

2. No campo Selecione o sim card, deve ser escolhido o slot com sim card em operação.

3. No campo Configurações de APN, é possível configurar o Acess Point Name para cada sim card/slot. Selecione a
operadora do sim card. Caso a operadora não esteja listada, utilizar o valor CUSTOM.

4. Caso o valor CUSTOM seja selecionado. Preencher os valores APN, Usuário e Senha para autenticação.

5. Clique no botão Salvar.

Propagar VLAN

Com exceção da interface de rede eth0, é possível habilitar a propagação da VLAN nas demais interfaces de rede.

1. Habilite a opção Propagação de VLAN.

2. Será exibido o campo VLAN ID. Defina um identificador da VLAN. É possível definir valores entre 2 a 4094.

Habilitar propagação de VLAN

Visibilidade da VLAN nos modelos Server

A partir da versão 3.0.34.0, o modelos de UMG Server passaram a permitir que as interfaces de rede operassem de
maneira independente. Desta forma é possível escolher qual interface de rede consegue se comunicar com a placa mãe
ou com o gateway interno.

Campo "Ethernet ligada a" modificar valor para UMG interno, Placa mãe se referindo à placa de rede do Server.
Ou permitir ambos enxergarem a interface de rede.

Após esta configuração é necessário realizar a criação de VLANs no sistema operacional instalado na placa mãe. Para
mais informações contate o suporte técnico do fornecedor deste sistema operacional.

NOTA: Não é possível habilitar a propagação de VLAN ou mudar a visibilidade na
interface eth0.

Configurar DNS
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A configuração de um servidor DNS não é obrigatória. É possível adicionar até 3 servidores DNS.

1. No campo "Domínio de Busca", digite o endereço deste servidor. O domínio de busca será usado para resolução
de nome sem informação de domínio.

2. No campo "Servidores", informe o endereço do servidor DNS da sua rede. Se houver outros servidores DNS na
sua rede, clique em "Adicionar Servidores".

3. Clique no botão "Salvar".

4. Reinicie o UMG, através do menu "Administração" → "Manutenção" → "Reiniciar o sistema".

NOTA: Se a rede no UMG estiver configurada em modo dinâmico, com DHCP, as
definições de DNS podem ser sobrescritas pelo DHCP.

Modo do switch

O objetivo desse tópico é informar aos clientes as particularidades de cada modelo em relação as interfaces de rede, o
compartilhamento de endereço MAC e a forma correta de conectar os dispositivos de rede (switch) ao UMG. Iremos
abordar também a existência de VLAN's internas, tornando possível a conexão do switch do UMG à controladora de rede,
possibilitando assim a sua propagação para a rede local.

Os modelos do UMG possuem um switch onde estão as portas de rede externas, podendo ter 2 ou 4 portas, dependendo
do modelo do UMG. No caso do UMG 104, a porta indicada por MGMT, serve apenas para configuração. Ainda existe a
porta interna, utilizada nos modelos Server.

Existem duas formas de configurar a rede na linha UMG. A primeira é o modo bridge, que envia os pacotes diretamente a
interface de rede onde a porta esteja conectada. A segunda é o modo VLAN, que permite atribuir uma sub-rede diferente
para cada porta. É possível configurar uma VLAN em cada porta do switch, tendo ainda como opção atribuir o valor da
marcação de pacote de cada interface virtual disponível no UMG.

Todas as portas do UMG, independente do modelo, possuem o mesmo endereço MAC, portanto é necessário que cada
porta do UMG seja conectada em redes fisicamente separadas, quando no modo VLAN.

WAN Fallback

Para configurar o Wan Fallback o dispositivo deve estar configurado com o modo "switch" em VLAN.

Você pode definir uma lista de interfaces WAN a serem monitoradas. O dispositivo irá rotacionar entre as interfaces
candidatas à interface WAN, com base em seus estados (Up ou Down).

O teste é um HTTP GET na URL configurada. Requisições HTTP GET serão enviadas de acordo com a frequência. Se a
requisição falhar em receber a resposta dentro do timeout HTTP, serão enviadas mais X vezes antes de considerar a
interface Down.

Cada requisição consome aproximadamente 4 KB de download e 1,5 KB de upload. Você pode multiplicar este valor com
a frequência para medir o total de dados utilizados em um mês.

É possível calcular o uso de dados mensal, dividindo 2592000 (número em segundos correspondente a um mês) pela
frequência e multiplicando o resultado por 4 KB.

Exemplo:

Com a frequência mais alta (por exemplo, uma a cada 5 segundos), é possível efetuar 518400 requisições em um mês,
acarretando em um consumo de 2 GB por mês. Uma frequência baixa (por exemplo, uma requisição por minuto), pode
consumir apenas 172 MB por mês (aproximadamente).

Comportamento em caso de mudança de WAN:

Quando a atual interface WAN cai e o dispositivo muda para a próxima WAN disponível, todas as contas registradas pela
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Quando a atual interface WAN cai e o dispositivo muda para a próxima WAN disponível, todas as contas registradas pela
interface WAN perdem o registro. No mesmo caso, todas as chamadas em progresso, que estão usando a interface WAN,
são derrubadas.

Se a interface WAN de preferência ficar "Up" novamente, os registros são limpos e nenhuma chamada é derrubada. No
mesmo caso, todas as chamadas subsequentes usam a nova interface WAN.

NOTA: Para habilitar o WAN Fallback em uma conta VoIP, é necessário habilitar a
opção "Usar Interface Wan" na aba de detalhes, na configuração da conta VoIP.

Marcação de QoS

Permite a priorização dos pacotes da sinalização SIP e do stream RTP separadamente. É possível configurar as
marcações específicas para os pacotes. Os valores para as marcações são baseados na tabela de conversão DSCP
TOS.

DSCP Name DS Field Value (Dec) IP Precedence (Description)

CS0 0 0 : Routine

CS1,AF11-13 8,10,12,14 1 :Priority

CS2,AF21-23 16,18,20,22 2 :Immediate

CS3,AF31-33 24,26,28,30 3 :Flash - mainly used for voice signaling

CS4,AF41-43 32,34,36,38 4 :Flash Override

CS5,EF 40,46 5 :Critical - mainly used for voice RTP

CS6 48 6 :Internetwork Control

CS7 56 7 :Network Control

NOTA: O valor padrão das marcações é 0x00, correspondente na tabela ao 0 : Routine.

Configurar OpenVPN™

"Administração" → "Rede"

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.32.0.

NOTA: Este recurso é para cenários que possuem um servidor com OpenVPN™
instalado e configurado e pretendem conectar o UMG a este servidor. Consulte a
documentação do OpenVPN™ para saber como instalar e configurar este serviço.

O UMG pode ser conectado em um servidor VPN que use OpenVPN™. Com isso, dependendo da configuração VPN, é
possível que o UMG se comunique com outros aparelhos conectados no mesmo servidor VPN, ou que o UMG seja
acessível através do redirecionamento do servidor VPN para o UMG via tunnel, mesmo o UMG estando sem endereço IP
estático (uma prática comum de proxy reverso).

Após carregar o arquivo ovpn, será exibida a tela a seguir, permitindo ativar ou desativar a VPN, e remover o arquivo ovpn
carregado no UMG.
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Tela de configuração da VPN após importação do arquivo de configuração

A configuração anterior, permite que seja possível somente acessar o UMG para gerenciamento. Não é trafegado voz por
esta interface.

ATENÇÃO: É importante que a data do UMG esteja correta, para manter a validade do
certificado OpenVPN.

O arquivo de configuração do openvpn (.ovpn) deve ser gerado pelo servidor junto com o certificado embutido. Será
preciso adicionar a chave INLINE no próprio arquivo (.ovpn).

É necessário chamar as variáveis:

ca [inline]
cert [inline]
key [inline]

Especificando as chaves dentro das "tags" a seguir, como uma configuração de HTML.

<ca></ca>
<cert></cert>
<key></key>

Um exemplo pode ser observado no link a seguir: UMG - Exemplo de arquivo (.ovpn)

NOTA: A versão do OpenVPN utilizada é a 2.3.18 sem suporte de compressão lz4
somente lzo.

Configurar VPN para tráfego de voz

Para trafegar voz pela VPN siga o procedimento a seguir:

1. Marque a opção Habilitar voz.

2. Configure as opções de endereço IP e portas RTP e SRTP.

3. Acesse as configurações da conta VoIP que irá usar a VPN para tráfego de voz. Consulte a seção "Configurar
conta VoIP" para mais informações.
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4. Na aba Detalhes, selecione a interface VPN nas opções "Selecionar uma interface de rede específica para o
RTP". Na opção "Selecionar uma interface de rede específica para o SIP", selecione a interface VPN também, caso
o protocolo SIP também seja transportado pela VPN.

ATENÇÃO: Ao configurar VPN no UMG, é necessário desabilitar o uso de NAT. Para
verificar as configurações de NAT, acesso o menu '"Configuração" → "VoIP". Acesse a
aba "Travessia NAT" nas propriedades da conta VoIP cadastrada.

Verificação do Log da VPN

O Log do OpenVPN esta disponível na página de diagnóstico na aba de Logs em openvpn.log que deve ser verificado
caso tenha qualquer problema com a conexão, para verificar o status e depende do atributo 'verb' no arquivo de
configuração, customizável pelo usuário, caso não especificada o padrão do OpenVPN é 1.

Configurar data e hora

"Administração" → "Data e Hora"

Nesta seção, a interface para a configuração de data e hora é apresentada. O usuário pode, a qualquer momento, ajustar
a data e a hora do sistema.

Assistente de configuração inicial

Ao acessar a Interface Web pela primeira vez, o usuário será redirecionado para a tela de configuração inicial do sistema.
Será solicitado as informações básicas para configuração de uma conta VoIP e dos canais físicos de telefonia disponíveis
no UMG.

Após estas configurações serem aplicadas, o UMG cria a conta VoIP especificada, configura os canais físicos de telefonia

NOTA: As configurações aplicadas neste momento não são permanentes. É possível
altera-las a qualquer momento.

Registro da conta VoIP

O registro da conta VoIP é opcional. A tabela a seguir mostra as opções de registro exibidas.

Campo Descrição

Registro Quando ativo, permite a definição de informações de registro, bem como cadastro de um proxy
SIP.

Usuário Nome ou número do usuário registrado.

Usuário de
Autorização Usuário de autenticação para registro.

Senha Senha para o usuário de autorização.

Expiração Tempo de expiração/renovação do registro (segundos).

Proxy Endereço de rede para o proxy SIP.

Porta do Proxy Porta de rede utilizada para comunicação com o proxy.

Configuração do Link E1/T1
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O UMG permite aplicar algumas configurações pré definidas no Link E1/T1 conforme a operação.

Ao selecionar a opção E1/T1, o UMG pré-configura o Link para ser conectado à operadora de telefonia (PSTN). O Link
E1/T1 é configurado para receber clock e espera 4 dígitos de entrada.

Ao selecionar a opção VoIP, o UMG pré-configura o Link para ser conectado à um PBX IP. O Link E1/T1 é configurado
para gerar clock e espera 20 dígitos de entrada.

Se for definido a sinalização ISDN, ainda há duas possíveis configurações aplicadas conforme a opção definida no
campo Operadora.

Segue a tabela com as configurações geradas de acordo com as opções de operadora e sinalização selecionadas.

Configurações aplicadas conforme operadora
Operadora Sinalização Clock Subtipo do ISDN Dígitos de Entrada

PSTN ISDN Receber EndPoint 4

PBX IP ISDN Gerar Network 20

PSTN R2 Receber 4

PBX IP R2 Gerar 20

Dependendo da versão do seu UMG, as opções exibidas podem mudar. A seguir é descrito sobre a configuração inicial
de acordo com a versão. Para saber a versão do seu UMG, acesse o menu "Administração" → "Versão".

Versão 2.2.2 ou superior

Esta versão permite configurar todos os canais físicos de telefonia além do Link E1/T1. Além disso, o nome do campo
"Operadora" agora possui o nome "Conectado a".

VoIP

1. No campo "Domínio" especifique o endereço do servidor VoIP.

2. No campo "Porta SIP" especifique a porta SIP correspondente ao servidor VoIP.

3. Se for necessário registrar, habilite o campo "Registro" e preencha os campos exibidos conforme o servidor VoIP.

Link E1/T1

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface E1/T1.

1. No campo "Conectado a", especifique se o UMG irá se conectar com um PBX IP ou com uma operadora de
telefonia. Se for conectado com um PBX IP, por exemplo, selecione a opção "PBX IP". Se for conectado com
operadora, selecione a opção "PSTN". Veja a seção "configuração do Link E1" descrita anteriormente para saber
sobre as diferenças entre as opções.

2. No campo "Tipo de operação", selecione se o Link opera como E1 ou T1.

3. Selecione a sinalização do Link. Caso o Link opere como T1, será exibido somente ISDN.

4. No campo "Prefixo de roteamento", é possível aplicar um filtro para que a chamada utilize esta rota. Este campo
não é obrigatório. Veja a seção "filtragem por prefixo" para mais informações.
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GSM

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface GSM.

1. Selecione os SIM card que irão pertencer ao grupo GSM.

2. No campo "Prefixo de roteamento", é possível aplicar um filtro para que a chamada utilize esta rota. Este campo
não é obrigatório. Veja a seção "filtragem por prefixo" para mais informações.

FXO

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface FXO.

1. Selecione os canais que irão pertencer ao grupo FXO.

2. No campo "Prefixo de roteamento", é possível aplicar um filtro para que a chamada utilize esta rota. Este campo
não é obrigatório. Veja a seção "filtragem por prefixo" para mais informações.

FXS

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface FXS.

1. Selecione os canais que irão pertencer ao grupo FXS. É necessário especificar também o número, usuário e
senha de cada ramal, conforme definido no seu PBX IP.

Configurar Link E1/T1

Para configurar os Links E1/T1 no UMG Modular 1200, a partir da "versão 4.0.0.0", e/ou para "versão 3.0.37.0" ou superior
em outros modelos, utilizar o "Tutorial de configuração do Link E1/T1".

v3.0.0 ou superior   "Configuração" → "Canais Físicos" → "Link E1/T1"

Apresenta as opções para configuração do Link TDM. Por haver somente 1 Link, não é necessário criar grupo de canal
físico para usar o Link E1/T1.

1. Informe um nome para o Link. Este nome será exibido no roteamento.

2. No campo Tipo de operação, selecione entre E1 ou T1.

3. No campo Sinalização, selecione entre R2 ou ISDN (R2 somente para E1). Se a conexão for com uma PSTN,
consulte sua operadora para saber qual sinalização deve ser definida.

4. Clique no botão Configuração Avançada. Preencha as informações dos campos conforme a necessidade. Mais
informações destes campos estão descritas nas tabelas a seguir.

5. Clique no botão Salvar. Por fim clique no botão Aplicar.
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Configuração avançada

Campo Descrição

Clock

Define se o UMG deve receber ou gerar o clock de referência no Link. São duas opções:

Receber: Usado quando o UMG é conectado com uma operadora de telefonia fixa
(PSTN).
Gerar: Usado quando o UMG é conectado à um PBX IP digital.

Dígitos de entrada Número mínimo de dígitos do número do destino a serem pedidos à central remota.

CRC4
Se habilitado, o UMG utiliza o recurso CRC4. É necessário que o dispositivo conectado
ao UMG também tenha suporte a CRC4.

Fracionar Link (número de
canais)

Permite selecionar a quantidade de canais que será usada no Link. Por exemplo, se o
UMG for conectado à uma operadora de telefonia, no qual foi contratado 10 canais,
selecione 10 [0-9]. Neste caso o UMG usa apenas o canal 0 até 9.

Algoritmo de Alocação de
Canais

Define o algoritmo deve ser utilizado para a alocação dos canais. Consulte a seção
"Alocação e ordenação de uso dos canais de telefonia" para mais informações.

Ordenar Alocação de Canais
Define a ordem que os canais serão usados. Consulte a seção "Alocação e ordenação de
uso dos canais de telefonia" para mais informações.

Supressão de DTMF no
Áudio Entrante

Ativa ou desativa a supressão de DTMF no áudio que entra pelo canal do Link.

Gerar Tom de Conectando
Ativa ou desativa a geração de cadência artificial enquanto o gateway está tentando
conectar o canal de destino (gerada apenas para canais do Link).

Habilitar Plano de Discagem
nas Chamadas Entrantes

Ativa ou desativa o uso do "Plano de discagem" (é necessário incluir regras).

Ganho de volume de entrada
Ajuste do volume de linha. A faixa de ajuste é entre -4 e 4, onde cada unidade representa
3db. .

Configuração avançada R2

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" ? "Canais Físicos" ? "Link E1/T1" ? "Configuração de perfis" ? "R2" ?
"Editar" (imagem de lápis).

Esta opção é exibida somente se foi selecionado a sinalização R2. Ao clicar no "lápis" (Editar), serão exibidas as opções
de configuração da sinalização R2.
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Campo Descrição

País do Padrão de
Sinalização MFC:

Define o padrão de detecção das frequências a serem utilizado para sinalização.

Tempo Confirmação da
Ocupação:

Tempo para que o sistema confirme a linha ocupada. Pode variar de 1000 até 160000
milisegundos.

Comportamento para Fim de
Número de Destino:

Esperar A3: Comportamento indicado pela norma R2, quando o lado chamado pede
mais dígitos de destino do que se tem disponível, não se responde nada e se
aguarda o A3. Em resposta ao sinal A-3 deverá ser enviada a categoria do assinante
chamador, através do sinal do grupo II correspondente.
Enviar I15: Envia I15 como resposta ao A1 ao invés de aguardar o A3. Algumas
operadoras aceitam esse procedimento para fim de número de destino afim de
diminuir o tempo gasto com troca de MFC. Porém, essa opção está fora da norma R2
brasileira e de modo geral causará falhas nas ligações com operadoras que não
trabalhem dessa forma.
Enviar I12: Semelhante ao 'Enviar I15', porém utilizado para algumas operadoras na
Argentina. Essa opção não deve ser utilizada fora da Argentina.

Comportamento para Fim de
Número de Origem:

I15: É enviado como resposta ao sinal A-5 para indicar o fim das informações.
I12: É utilizado por algumas operadoras na Argentina para indicação de fim de
número.

Timeout de Recepção de
Sinal de Resposta

Aguarda 90 segundos o recebimento da confirmação de desconexão.

Confirmação de Desconexão Envia a desconexão forçada para o chamador em até 90 segundos.

Tempo Limite para
Ocupação

Tempo para ser feita a discagem, antes que a ligação tente ser realizada.

Tempo para Envio de Linha
R2

Duração mínima de um sinal MFC R2 Digital. Por norma deve ser maior ou igual a 100
ms.

Tempo Limite para Pulso de
Cobrança

Na sinalização R2 Digital, a diferença entre o sinal de desligar para trás e o sinal de
tarifação está na sua duração. Um sinal com duração inferior a este valor indicará
tarifação, e se igual ou superior indicará desligar para trás.

Posição da requisição da
identidade

Momento em que o dispositivo para de receber os dígitos de destino da chamada para
receber os dígitos de origem. Quando termina de receber os dígitos de origem, volta a
receber os de destino. Para evitar problemas, sugerimos manter este número em 1.

Timeout de Recepção de
MFC pra Frente

É o tempo máximo de espera de sinal MFC para frente e um juntor de entrada.

Timeout de Envio de MFC
pra Frente

Aguarda até 15 segundos para transmitir o MFC para frente.

Timeout de Silêncio de MFC
pra Frente

É o tempo máximo de ausência de sinal MFC para frente, em um juntor de saída, e que
resulta no tempo disponível para discar. Uma observação é que este tempo deve ser
compatível com a temporização do juntor de entrada.

Tempo de Pulso MFC
Durante a troca de sinalização MFC, se um juntor de entrada aguarda um sinal para frente
e não recebe, deve mandar um pulso para trás com esta duração.

Tempo de Silêncio no
Ringback

Tempo de pausa no tom de chamada.

Tempo de Tom de Ringback Tempo de sinal no tom de chamada.

Configurar bloqueio de chamada a cobrar no R2

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" ? "Canais Físicos" ? "Link E1/T1" ? "Configuração de perfis" ? "R2" ?
"Editar" (imagem de lápis).

Esta opção é exibida somente se foi selecionado a sinalização R2. Ao clicar no "lápis" (Editar), serão exibidas as opções
de configuração da sinalização R2.
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O bloqueio de chamada a cobrar na sinalização R2 funciona por duplo atendimento. O UMG, ao receber uma chamada,
executa uma rotina de verificação para saber se a chamada é a cobrar. Caso seja, o UMG nega a chamada. O duplo
atendimento consiste em colocar o telefone no gancho e, após o tempo configurado, atender a chamada novamente.

1. Habilite a opção "Bloquear".

2. No campo "Tempo para reconexão no duplo atendimento (ms):", defina o tempo, em milissegundos, que a ligação
ficará no gancho, até o segundo atendimento. O tempo pode varias de 300 até 2000 milissegundos.

3. Clique no botão "Salvar". Por fim, se for solicitado, clique no botão "Aplicar".

Configurar o envio da condição de B

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" ? "Canais Físicos" ? "Link E1/T1" ? "Opções" ? "Editar" (imagem de lápis).

O comportamento padrão do UMG é enviar Assinante Livre e Tarifado (código B1 no Brasil) como condição de B. Porém é
possível desabilitar este comportamento por desmarcar a opção "Sempre enviar o sinal para trás do grupo B como
Assinante Livre e Tarifado". Com isto desabilitado, abrem-se duas opções:

1. No campo "Tempo para esperar a condição do lado chamado antes de responder a condição padrão (ms)" é
determinado se o UMG deve esperar o retorno do lado chamado antes de responder a condição de B (opção
"Esperar retorno") ou se espera por um período definido de tempo entre 1000 e 160000 milissegundos. Este período
deve ser menor que o "Timeout de Recepção de MFC pra Frente".

2. O campo "Condição padrão do lado chamado" só é habilitado caso a opção observada anteriormente não seja
"Esperar retorno". Ela permite a seleção do código de retorno caso o tempo definido expire. O campo varia de 1 até
8.

Configuração avançada ISDN

Caminho para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" → "Canais Físicos" → "Link E1/T1" → "Configuração Avançada"

Esta opção é exibida somente se foi selecionado a sinalização ISDN. Ao clicar no "+", serão exibidas as opções de
configuração da sinalização ISDN.
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Campo Descrição

Subtipo

Define o modo de operação do Link, que pode ser:

Network
Endpoint

Sempre Enviar Channel ID
(Timeslot E1 ou T1)

Envia pacotes do LAPD no Estado Recovering Timeout.

Bearer Capability Padrão
Define o valor que será enviado no campo Bearer Capability da mensagem SETUP
durante o início do estabelecimento de uma chamada. Este dado indica o formato dos
dados transmitidos na ligação.

High Layer Compatibility
Padrão

Define o valor que será enviado no campo High Layer Compatilibity da mensagem
SETUP.

Opção de Offset no Timeslot

Normalmente a identificação dos Links segue o padrão ITU-T Q.931 que utiliza os valores
de 1 a 15 e 17 a 31 (de 1 a 31 excluindo o 16), alguns PBX IP porém, seguem a
recomendação ECMA-229 que utiliza os valores de 1 a 30. Utilize a opção de 1 a 30
quando tiver problemas de falta de áudio ao efetuar ligações nos canais 16 e 30.

Numbering Plan padrão do
número de destino

Define o valor do parâmetro Numbering Plan no número de destino da mensagem SETUP
a ser enviado nas ligações saintes

Numbering Plan padrão do
número de origem

Define o valor do parâmetro Numbering Plan no número de origem da mensagem SETUP
a ser enviado nas ligações saintes

Type of Number padrão do
número de destino

Define o valor do parâmetro Type of Number no número de destino da mensagem SETUP
a ser enviado nas ligações saintes

Type of Number padrão do
número de origem

Define o valor do parâmetro Type of Number no número de origem da mensagem SETUP
a ser enviado nas ligações saintes

Presentation Indicator
padrão do número de origem

Define o valor do parâmetro Presentation Indicator no número de origem da mensagem
SETUP a ser enviado nas ligações saintes

Screening Indicator padrão
do número de origem

Define o valor do parâmetro Screening Indicator no número de origem da mensagem
SETUP a ser enviado nas ligações saintes

Procedimento de restart no
estabelecimento do Link

Define como será a reinicialização do Link.

single: uma mensagem de restart por timeslot.
multiple: uma mensagem para o Link todo.
none: não é enviado nenhuma mensagem.
slotmap: uma mensagem só com um mapeamento de slots adicionado no fim da
mensagem.

Enviar o octeto de
Presentation Indicator e
Screening Indicator

Adiciona estes parâmetros nas mensagens.

Timers
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Campo Descrição

Timeout para normalização
envio de REJ (ms)

Caso não haja normalização do Link de dados após o envio de Reject até este tempo, o
Link será reiniciado.

Timeout para o Single Step
Call Transfer - SSCT T1 (ms)

Reporta falha na transferência caso não haja resposta dentro deste tempo.

Timeout após envio de
IDENTIFY no Call Transfer -
CTt1 (ms)

Reporta falha na transferência caso não haja resposta dentro deste tempo.

Timeout após envio de
INITIATE no Call Transfer -
CTt3 (ms)

Reporta falha na transferência caso não haja resposta dentro deste tempo.

Timeout após recebimento
de ALERT - Q931 T301 (ms)

Desliga a ligação caso o destino fique este tempo chamando e sem resposta. É reportado
como ligação sem atendimento.

Timeout após recebimento
de INFO - Q931 T302 (ms)

Tempo de espera para receber mais informações para completar uma ligação, quando as
informações atuais ainda são insuficientes.

Timeout após envio de
SETUP - Q931 T303 (ms)

Caso não seja recebido SETUP ACK ou CALL PROC antes deste timeout o SETUP é
reenviado, caso este timeout ocorra novamente a ligação é cancelada e é reportada uma
falha no estabelecimento da ligação.

Timeout após envio de INFO
- Q931 T304 (ms)

Tempo de espera de resposta após o envio de mais informações para completar uma
ligação, quando as informações atuais ainda são insuficientes. Caso não haja resposta, a
ligação é cancelada e é reportada falha no estabelecimento da ligação.

Timeout após envio de
DISCONNECT - Q931 T305
(ms)

Envia RELEASE, caso este não seja recebido após esse tempo do envio de
DISCONNECT.

Timeout após envio de
RELEASE - Q931 T308 (ms)

Envia RELEASE COMPLETE, caso este não seja recebido após esse tempo do envio de
RELEASE.

Tempo para reportar falha no
Link de dados - Q931 T309
(ms)

Reporta desconexão de todas as ligações e falha em todos os canais deste Link após o
Link de dados estar em falha e não retornar até este tempo.

Timeout após recebimento
de CALL PROC - Q931 T310
(ms)

Desconecta caso não recebe ALERT após esse tempo do recebimento de CALL PROC.
Caso não haja resposta, a ligação é cancelada e é reportada falha no estabelecimento da
ligação.

Timeout após envio de
CONNECT - Q931 T313
(ms)

Desconecta caso não receba resposta após esse tempo do envio do CONNECT.

Timeout para Recebimento
de ACK - LAPD T200 (ms)

Tempo para receber a confirmação após o envio do pacote de dados.

Tempo máximo sem
transmissão de pacotes -
LAPD T203 (ms)

Faz uma verificação se o Link lógico ainda é válido caso nenhum pacote seja recebido
nesse tempo.

Tempo de histerese na falha
do Link - LAPD (ms)

Tempo em que o Link mantém o seu estado em caso de falha.

Configurar bloqueio de chamada a cobrar no ISDN

A configuração de bloqueio de chamada a cobrar na sinalização ISND, é realizada no roteamento. Consulte a seção
"Configurar roteamento" para mais informações.

Configurar SS7/Sigtran

NOTA: Disponível apenas para o UMG Modular 1200.
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Seção com as configurações relacionadas a utilização dos protocolos de interconexão SS7 e SIGTRAN. O UMG tem
suporte a sinalização SS7 e SIGTRAN em seus módulos E1. Estas sinalizações são utilizadas para entroncamento inter-
operadoras, e para interconexão com dispositivos do núcleo de suas redes. A Khomp suporta os protocolos MTP2/M2PA,
MTP3 e ISUP. Para mais informações sobre estes protocolos, por favor consulte as recomendações da ITU.

São necessárias licenças especiais para utilização da sinalização SS7 ou SIGTRAN com o UMG. Estas licenças podem
ser adquiridas com o departamento comercial da Khomp. As licenças estarão atreladas ao número serial do equipamento.

Configuração SS7/Sigtran

Inicialmente deve-se configurar todos os links a serem utilizados com a sinalização ISUP. Tanto os links que serão
utilizados para sinalização (MTP2/M2PA) quanto os links que serão utilizados para voz (Circuit Groups) ou ambos. Após
isto acessar o menu SS7/SIGTRAN da Interface Web do UMG. Para maior facilidade na configuração tenha em mãos o
Projeto Técnico de Interconexão - PTI.

MTP2/M2PA

Deve-se configurar quais dos links serão utilizados como links para sinalização para os protocolos MTP2 e/ou M2PA. É
necessário pelo menos um link com sinalização.

MTP2: Adicione o modo de operação MTP2 local, defina o nome e indique o link a ser utilizado. Além disto podem
ser alterados os timers padrões do protocolo MTP2.
M2PA: Adicione o modo de operação M2PA cliente e defina um nome. Indique o endereço e porta local do UMG e o
endereço e porta remota do servidor.

Point Codes

Configuração relacionada aos "Point Codes". São necessários pelo menos dois Point Codes configurados, o local e o
remoto. Ao preencher o formato decimal, o campo do formato 3-8-3 será atualizado e também, caso seja preenchido o
formato 3-8-3, o decimal será atualizado.

MTP3

Configurações relacionadas ao protocolo MTP3, deve-se configurar os "Linksets" e as "Rotas" (Routes).

Linksets

Configuração dos linksets para associação dos links configurados. Para adicionar um Linkset, é necessário configurar
efetuar os seguintes procedimentos:

1. Selecione a Origem (Point Code de Origem) que será o point code utilizado por este Ponto de Sinalização.
2. Selecione o Adjacente (Point Code Adjacente) que é o point code do Ponto de Sinalização imediatamente ligado
neste linkset.
3. Selecione o Indicador da rede.
4. Selecione qual link será utilizado por este linkset, definindo o valor do SLC (Signaling Link Code) a ser utilizado
por este link (este valor deve ser igual ao valor no ponto de sinalização adjacente). Associe o link MTP2 ao linkset.

Routes

Configuração de rotas para MTP3. Para criar uma rota, selecione o PointCode de destino e associe o linkset que possa
ser utilizado para alcançar este point code. Caso seja possível alcançar este point code utilizando mais de um linkset,
clique em "Associar" e repita quantas vezes forem necessárias. Note que a ordem de inclusão será a ordem de prioridade
do linkset para alcançar o point code configurado.
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ISUP

Configurações referentes aos grupos de circuitos ISUP:

Circuit Groups

Configuração dos "Circuit Groups" e definição dos "timeslots" a serem utilizados. Para adicionar um Circuit Group:

1. Selecione a Origem (Point Code de Origem) que será o point code utilizado como origem das ligações.
2. Selecione o Destino (Point Code de Destino) que será o point code utilizado como destino das ligações.
3. Selecione o link que será utilizado para o tráfego de voz.
4. Defina o valor do CIC (Circuit Identification Code) inicial deste Circuit Group. Este deve ser exatamente igual ao
configurado na outra ponta do link.

Timers

Definição dos timers de sinalização ISUP.

Configurar canais FXO

v3.0.0 ou superior   "Configuração" → "Canais Físicos" → "FXO"

O canal FXO permite a comunicação do gateway com operadoras de telefonia que entregam o serviço de telefone através
de linhas analógica, conforme o modelo de aplicação a seguir. Também é usado em cenários onde é necessário conectar
um PBX IP analógico com a rede VoIP.

Aplicação do UMG para conexão da rede VoIP com operadora de telefonia

Para que o UMG possa utilizar os canais FXO é necessário criar grupos. Estes grupos serão exibidos no campo origem
ou destino na criação do roteamento. Os grupos podem ter um ou mais canais FXO selecionados.

Cada canal corresponde a uma porta RJ11 presente no UMG.

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface FXO.

Ao acessar este menu, será exibido uma tabela com os grupos FXO cadastrados, se houver.
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Criar grupo FXO

1. Para criar um novo grupo, clique no botão "Novo grupo". Será exibido um formulário para seleção dos canais e
outras configurações. O formulário exibe o campo nome e as abas "Linhas analógicas" e "Detalhes".

2. Digite o nome do grupo.

3. Selecione os canais FXO que irão pertencer ao grupo.

4. Insira as informações conforme a necessidade.

5. Ao finalizar o cadastro, clique no botão "Salvar" e depois no botão "Aplicar".

Veja mais detalhes de cada campo.

Nome do grupo: nome para identificar o grupo. Será exibido na criação/edição da rota.

Linhas Analógicas

Exibe uma tabela com os canais FXO disponíveis para seleção. Os canais que estão com a coluna "usar" marcadas,
estão em uso por outro grupo.

A tabela possui as seguintes colunas:

Usar: Habilita ou desabilita o uso do canal no grupo.
Canal: Exibe o número do canal conforme a disponibilidade das demais interfaces de telefonia. É usado para
referência e também para monitoração.
Número da linha: Este campo serve para cadastrar o número contratado pela operadora de telefonia. Se a interface
FXO for usada para conexão com um PBX analógico, pode-se inserir o ramal definido neste PBX. O número
inserido nesta coluna será enviado ao servidor VoIP como número de destino, caso a rota no UMG não sobrescreva
esta informação.
Grupo: Indica o nome do grupo que está utilizando o canal, se estiver em uso. Se o canal estiver livre, este campo
estará vazio.

Detalhes

A aba detalhes contém informações adicionais para ajuste dos canais FXO selecionados no grupo. Os campos
obrigatórios são configurados para atender a maioria dos cenários. Veja mais detalhes sobre cada campo.

Algoritmo de alocação de Canais: Veja a seção "Alocação e ordenação de uso dos canais" para mais
informações.
Ordenar alocação de canais: Veja a seção "Alocação e ordenação de uso dos canais" para mais informações.
Supressão de DTMF no áudio entrante: Ativa ou desativa a supressão de DTMF no áudio que entra pelo canal.
Ganho de volume de entrada: Ajuste do volume de linha somente dos canais FXO selecionados. Canais FXO de
outros grupos não são afetados por este ajuste. A faixa de ajuste é entre -4 e 4, onde cada unidade representa 3dB.
Sequência DTMF para geração de flash na linha: Define uma sequência de dígitos que, ao ser detectada pelo
canal FXO, gera um comando flash. Pode-se usar qualquer DTMF válido. Este recurso é usado para transferir a
chamada a partir de dispositivos IP.
Conectar origem após a discagem: Permite que chamadas com origem VoIP possam ser conectadas, podendo
assim ouvir o áudio da operadora. Isto permite que o usuário no lado VoIP da chamada ouça todo o retorno da linha
em cenários em que o PBX IP não possui o recurso de Early Media.
Discagem em duas etapas (disponível a partir da versão 3.0.34.0): Ao encaminhar uma chamada para a FXO, é
realizado automaticamente a ocupação do canal FXO sem fazer uma discagem, liberando a passagem do áudio
pelo canal. Cabe ao lado originador da chamada fazer a discagem.

Geração de flash na linha
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Este recurso está disponível a partir da versão: 2.2.1.

Como transferir a chamada no telefone IP

1. Digite a sequência de dígito que foi definida no campo anterior, no UMG. Cada dígito da sequência deve ser
enviado dentro de 5 segundos.

2. Logo em seguida, digite o número do ramal desejado.

Se o tempo para digitação da sequência de dígito for ultrapassada, ou um dígito fora da sequência seja detectado, os
dígitos recebidos até o momento serão enviados pelo canal FXO.

Configuração avançada do FXO

Para acessar as configurações avançadas das interfaces FXO, clique no botão "Configuração Avançada". Para retornar
ao modo anterior, clique no botão "Configuração Básica".

São exibidas configurações que serão aplicadas à todas as interfaces FXO, independente do grupo. Veja a descrição dos
campos exibidos nesta tela.

Detecção da identificação de chamadas: define o método usado para identificar o número originador das
chamadas receptivas. Esta opção deve estar em acordo com a operadora de telefonia. Consulte a operadora para
saber qual método deve ser usado. São três opções:

DTMF.
FSK Bell 202.
FSK ITU V.23.

Impedância da linha: Ajusta a impedância a ser usada pelas linhas FXO dependendo de onde estiverem
conectadas. Se o UMG estiver com as portas FXO conectadas em um PBX IP ou outro equipamento equivalente o
valor da impedância pode manter-se em 600 Ohms. Caso as portas FXO estejam conectadas diretamente nas
linhas da operadora de telefonia, é necessário alterar a impedância para 900 Ohms.

Chamada a cobrar

Bloquear: Quando habilitado, ao receber chamadas o UMG executa uma rotina para verificar se a chamada é a
cobrar. Caso seja, ele nega a chamada. Tal rotina é basicamente colocar no gancho e esperar um tempo X e tirar do
gancho novamente.

Tempo para reconexão no duplo atendimento (ms): Campo complementar ao anterior, é habilitado para edição
apenas se o campo "Bloquear Chamada a Cobrar" for habilitado. O valor deste campo define o tempo de duração
do duplo atendimento.

Configurar canais FXS

Para configurar as interfaces FXS do seu UMG, acesse o menu:

v3.0.0 ou superior   "Configuração" → "Canais Físicos" → "FXS"

A interface FXS é disponibilizada somente nos modelos UMG FXS 240, UMG Modular 300 (desde que possua este
módulo) e nos appliances da linha UMG que possuam o UMG Modular 300 integrado.

Ao acessar esta opção, será exibido uma tabela contendo os grupos FXS cadastrados. Os grupos podem conter uma ou
mais extensões. Por exemplo, em um UMG FXS 240 com 24 ramais conectados, é possível criar dois grupos com 12
ramais cada. O grupo pode ser usado para diferenciar os ramais de diferentes departamentos da empresa, por exemplo.
Cada grupo pode ter configurações distintas.
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É possível criar até 10 grupos.

Criar grupo FXS

NOTA: Se o grupo FXS utilizar "Registro SIP", não é necessário criar rota entre o grupo
e o destino do registro. Chamadas entrantes pela ponta do registro serão
automaticamente encaminhadas para a porta FXS.

Execute o procedimento a seguir para cadastrar um novo grupo FXS.

1. Clique no botão Novo grupo.

2. No formulário exibido, dê um nome para o grupo. Este campo aceita até 8 caracteres alfanuméricos.

3. Marque a opção "Associar ramais automaticamente a contas SIP". Ao habilitar esta opção, as colunas usuário e
senha, na aba Extensões serão liberadas para cadastro. Esta opção faz que cada dispositivo FXS opere como um
telefone IP.

4. Na aba Extensões, habilite os canais FXS que irão pertencer a este grupo. Certifique-se de selecionar os ramais
conforme a conexão física com o UMG. Se o a opção de associar os ramais automaticamente foi habilitada, informe
o usuário e senha de cada ramal, conforme definidos no servidor VoIP.

5. Na aba Registro SIP, digite as informações do servidor VoIP que possui os registros dos ramais que serão
associados aos canais FXS.

6. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

O procedimento anterior cria um grupo FXS com as configurações básicas. A seguir segue mais detalhes de cada opção
das abas do formulário de criação/edição de um grupo FXS. Estas definições se aplicam somente ao grupo FXS
selecionado. Outros grupos FXS não são afetados por estas definições.

Registro de Extensões

Canal: Identificador do canal FXS no qual é conectado o dispositivo analógico. Este número pode variar conforme
os canais disponíveis no seu UMG.
Número: Ramal do dispositivo FXS. Este valor deve ser o mesmo que está cadastrado no servidor VoIP/PBX IP.
Usuário: Usuário do ramal que é definido no servidor VoIP/PBX IP.
Senha: A senha do ramal que é definido no servidor VoIP/PBX IP.

Parâmetros FXS
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Campo Descrição Versão
incluído

Marcador fim de
discagem*

Especifica o fim de uma discagem, encaminhando os números discados ao destino. O
valor padrão é a cerquilha (#).

Valores aceitos:

0 a 9
Cerquilha (#)
Asterisco (*)

-

Tempo limite de
discagem*

Valor, em milissegundos, que será aguardado para que a chamada seja enviada ao seu
destino. O valor padrão é 5000 milissegundos (5 segundos).

-

Número da hotline
Se o registro estiver habilitado e o "Tempo limite de discagem" estiver configurado como
zero, este recurso é ativado e passa discar o número configurado assim que o ramal é
retirado do gancho.

3.0.34.0

Habilitar
temporizador de
discagem antes do
primeiro dígito

Se marcado, envia os números discados para realização da chamada após o tempo
definido no campo "Tempo limite de discagem". Caso esteja desabilitado, este
temporizador só iniciará após a discagem do primeiro dígito.

2.2.1

Habilitar plano de
discagem nas
chamadas
entrantes¹

Se marcada, habilita o uso do plano de discagem para enviar as chamadas ao destino.
Consulte a seção "Plano de discagem" para mais informações.

2.2.1

Habilitar chamadas
em espera

Se marcado, ativa a chamada em espera. Quando este recurso está ativado, a segunda
chamada entrante ficará em espera. O recebedor da chamada será notificado com um
beep na primeira linha. Para alternar entre as ligações, pressione o botão flash.

2.2.0

Supressão de DTMF
no áudio entrante

Se marcado, cancela o DTMF no áudio que entra pelo canal FXS. 2.1.0

Comportamento do
flash em consulta

Define o comportamento da tecla flash do ramal analógico. É possível definir que o flash
funcione como um pêndulo ou que permita realizar uma conferência à três.

Pêndulo: Permite alternar entre a ligação em andamento e uma chamada em
espera, se houver.
Conferência à três: Permite adicionar um terceiro número à ligação em curso. Para
mais informações, consulte a seção "Operações de ramal analógico" neste manual.

3.0.32.0

Ganho de volume de
entrada²

Ajuste do volume de linha. A faixa de ajuste é entre -4 e 4, onde cada unidade representa
3db de atenuação ou ganho no áudio transmitido no ramal.

2.2.0

* Campo obrigatório.

¹ Dependendo da versão do UMG, o nome deste campo pode ser "Plano de discagem".

² Dependendo da versão do UMG, o nome deste campo pode ser "Volume de Linha".

Toque

Define o tipo de toque (ring) do ramal conforme o número originador da chamada. Este recurso permite configurar um
toque para ligações externas, e outro toque de ligações internas por exemplo.

A cadencia é escrita em milissegundos e inicia por ring on, ring off, ring on, ring off. Portanto, ao definir "1000,4000", o
ramal terá um ciclo de ring com 1 segundo de toque e 4 segundos de silêncio.

O ring on é limitado a 2000 milisegundos e o ring off é limitado a 10000 milisegundos

Padrão: Define o toque padrão usado pelos ramais analógicos, independente da origem da chamada.
Distinto: Se aplica apenas à chamadas SIP entrantes. O primeiro campo se refere a origem da chamada, no qual o
PBX IP de colocar essa informação no alert-info (RFC 7462). Sendo necessário incluir o endereço IP do UMG o
qual a FXS está conectada junto ao nome do grupo de ramal a qual está sendo atribuído o toque distinto. O segundo
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campo é sua cadencia do toque que será executada quando a chamada vier desse destino.

Por exemplo, para ativar este recurso em um PBX IP Asterisk, cujo o endereço IP do UMG seja http://192.168.1.2 e o
grupo de ramais que irá receber as ligações comecem com 45 (por exemplo o ramal 4500) usamos o termo _45X. para
indicar o grupo. Logo o plano de discagem deverá ser configurado da seguinte forma:

exten => _45X.,1,SIPAddHeader(Alert-Info:<http://192.168.1.2/externo>)
exten => _46X.,1,SIPAddHeader(Alert-Info:<http://192.168.1.2/interno>)
exten => _47X.,1,SIPAddHeader(Alert-Info:<http://192.168.1.2/matriz>)

No UMG, a configuração fica da seguinte forma:

Configuração de toques para os ramais FXS

NOTA: Aparelhos de telefone que geram cadência próprias não obedecem ao comando
do UMG.

Registro SIP

Os campos a seguir só serão habilitados se a opção Associar ramais automaticamente a contas SIP estiver habilitada.

São os mesmos campos do formulário de cadastro para conta VoIP. Consulte a sessão "Configurar conta VoIP" para mais
informações.

Parâmetros SIP

São os mesmos campos do formulário de cadastro para conta VoIP. Consulte a sessão "Configurar conta VoIP" para mais
informações.

Codecs

Permite selecionar os codecs que serão usados na conta VoIP a escolher entre: G.711 A-law, G.711 U-law e G.729 A-law.

Configurar identificador de chamada

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" → "Canais Físicos" → "FXS" → "Configuração Avançada"

Define como o ramal analógico irá informar o número discado ao servidor VoIP/PBX IP. Siga o procedimento a seguir
para configurar o identificador de chamadas no UMG.
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1. No campo Geração da identificação de chamadas, selecione o tipo que será usado:

DTMF Anatel: Padrão que utiliza os tons das teclas digitadas. Este modo utiliza tons de duas frequências
e é utilizado nos telefones modernos.
FKS Bell 202: Utiliza um esquema de modulação de frequência, desenvolvido pela Bell System©, no
qual a informação digital é transmitida através de alterações de frequência discretas de um sinal
portador.
FSK ITU V.23: Utiliza um esquema de modulação de frequência similar ao FSK Bell 202, porém
desenvolvida pela ITU©.

2. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

Configurar tempo de validação da tecla flash

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" → "Canais Físicos" → "FXS" → "Configuração Avançada"

A tecla flash realiza uma pausa na chamada, em milissegundos, para informar ao PBX IP que em seguida deve realizar
outra operação, como passar a ligação para outro ramal ou colocar a ligação em andamento em espera.

1. No campo Tempo de validação do flash, selecione o tempo máximo que o telefone pode ficar no estado flash. Se
o tempo do estado excedido, a chamada será encerrada.

2. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

Operações de ramal analógico

A seguir é descrito como realizar as funções de PBX IP nos ramais analógicos. As funções descritas são executadas no
seu telefone analógico.

Call Hold

Você pode por uma ligação em espera (hold) pressionando o botão flash. Assim você pode ligar para outro número ou
receber outra ligação. Pressione o botão flash novamente para retornar à primeira ligação.

Sempre que uma ligação for colocada em espera, a pessoa no outro lado da linha irá escutar a música configurada no
PBX IP, se houver. Esta situação se aplica para alternação de chamada, transferência de chamada, cega e assistida, e
conferência à três.

Call Waiting

Durante a chamada, ao ouvir 2 beeps, indica que há mais alguém ligando. Você pode trocar para esta ligação
pressionado o botão flash. A primeira chamada é colocada em espera (hold). Para alternar entre as duas chamadas,
pressione o botão flash. Esta funcionalidade pode ser desativada nas configurações de parâmetros FXS no campo
"Habilitar chamadas em espera".

Transferência assistida

A transferência assistida permite consultar a disponibilidade de um terceiro ramal (C), antes de transferir a chamada.

1. Durante a chamada entre você (A) e a outra pessoa (B), pressione a tecla flash do seu ramal analógico. O lado B
ficará em espera (hold).

2. Ao ouvir o tom de discagem, digite o ramal para quem é desejado transferir a ligação (C).

3. Aguarde o lado C atender a ligação. Após o atendimento, consulte se é possível transferir a ligação. Caso seja,
basta que você (A) desligue o ramal.
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4. Neste momento a ligação entre B e C é estabelecida.

Se o lado C não puder atender a ligação, solicite que ele desligue o ramal dele. Após o lado C desligar o telefone, você
irá escutar um tom de ocupado. Pressione a tecla flash do telefone para retornar a ligação com B.

Transferência cega

Diferente da transferência assistida, desta forma, a chamada é transferida para um terceiro ramal (C) sem consulta.

1. Durante a chamada entre você (A) e a outra pessoa (B), pressione a tecla flash do seu ramal analógico. O lado B
ficará em espera (hold).

2. Ao ouvir o tom de discagem, digite o ramal para quem é desejado transferir a ligação (C).

3. Em seguida desligue seu ramal.

Desta forma, B aguarda C atender.

Conferência à três

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.32.0.

Para incluir um terceiro ramal à chamada em andamento, pressione a tecla flash e digite o ramal do terceiro convidado
(C). Enquanto C está sendo chamado, o lado B escuta música de espera definido no PBX IP, se houver.

ATENÇÃO: Em versões anteriores à 3.0.37.0, quando umas das pontas da conferência
desliga a chamada, toda a ligação é finalizada, o que inclui as outras duas pontas.

Caso a FXS originadora da conferência desligue, a ligação é finalizada. No caso das outras pontas desligarem, a
chamada continua estabelecida entre os participantes restantes, e a FXS originadora pode novamente incluir um terceiro
ramal. Caso seja pressionado a tecla flash na FXS, o último participante a entrar na conferência é removido.

Conferência à três expansível'

É possível expandir a conferência à três caso um dos participantes incluídos na conferência queira adicionar um
quarto participante. Para isso é necessário que ele inicie uma nova conferência à três a partir do processo
mencionado anteriormente. O mesmo processo pode ser feito a partir de softphones utilizando o processo
especificado por seu fabricante.

Configurar canais GSM

v3.0.0 ou superior   "Configuração" → "Canais Físicos → GSM"

A interface GSM possibilita a comunicação da rede VoIP com operadoras GSM, conforme o modelo de aplicação a seguir.
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Aplicação do UMG para conexão da rede VoIP com operadoras GSM

Para que o UMG possa utilizar as interfaces GSM, é necessário criar grupos. Estes grupos serão exibidos no campo
origem ou destino na criação do roteamento. Os grupos podem ter uma ou mais interfaces GSM selecionadas.

NOTA: Esta opção é exibida somente se o UMG possui interface GSM.

Ao acessar este menu, será exibido uma tabela com os grupos GSM cadastrados, se houver.

Criar grupo GSM

1. Para criar um novo grupo, clique no botão "Novo grupo". Será exibido um formulário para seleção dos canais e
outras configurações. O formulário exibe o campo nome e as opções "Cartões SIM", "Detalhes". Mais informações
sobre a opção "Controle de consumo" será descrita a seguir.

2. Digite um nome para o grupo.

3. Selecione o SIM card que irão pertencer ao grupo.

4. Insira as informações das demais opções conforme a necessidade.

5. Ao finalizar o cadastro, clique no botão "Salvar" e depois no botão "Aplicar".

Veja mais detalhes de cada campo.

Nome do grupo: Nome para identificar o grupo. Será exibido na criação/edição da rota.

SIM cards

Exibe uma tabela com os SIM cards inseridos no UMG. É exibido somente os SIM cards que estão registrados, prontos
para realizar chamadas. Os canais que estão com a coluna "usar" marcada, estão em uso por outro grupo.

Usar: Habilita ou desabilita o uso do canal no grupo
Status: Exibe o estado do SIM card.

 - SIM card detectado.
 - SIM card não detectado. Porém em algum momento este SIM card foi inserido, cadastrado, porém não é

mais identificado pelo UMG.
Canal: Exibe o número do canal conforme a disponibilidade das demais interfaces de telefonia. É usado para
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referência e também para monitoração.
ICCID: Exibe o ICCID (Integrated Circuit Card ID) do SIM card.
Grupo: Indica o nome do grupo que está utilizando o canal, se estiver em uso. Se o canal estiver livre, este campo
estará vazio.

Detalhes

A aba detalhes contém informações adicionais para ajuste dos canais GSM selecionados no grupo. Os campos
obrigatórios são configurados para atender a maioria dos cenários. Veja mais detalhes sobre cada campo.

Algoritmo de alocação de Canais: Veja a seção "Alocação e ordenação de uso dos canais" para mais
informações.
Ordenar alocação de canais: Veja a seção "Alocação e ordenação de uso dos canais" para mais informações.
Supressão de DTMF no áudio entrante: Ativa ou desativa a supressão de DTMF no áudio que entra pelo canal.
Ganho de volume de entrada: Ajuste do volume de linha somente dos canais GSM selecionados. Canais GSM de
outros grupos não são afetados por este ajuste. A faixa de ajuste é entre -4 e 4, onde cada unidade representa 3dB.

Controle de consumo

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.0.

Permite habilitar o controle de consumo de voz e torpedos SMS por grupo.

Por exemplo: Se um grupo possuir 2 SIM card selecionados e definido que o limite de voz é 1000 minutos, ao atingir este
limite a rota que contém este grupo não será usada. Ainda que um dos SIM card ainda não tenha atingido este limite, as
chamadas saintes através deste grupo serão rejeitadas.

Mesmo que o grupo tenha atingido o limite de minutos ou de SMS, ainda é possível receber chamadas e torpedos SMS
através deste grupo.

Caso seja necessário controlar o consumo por SIM card, individualmente, é necessário criar grupos selecionado apenas
um SIM.

NOTA: O limite do controle de consumo se aplica por grupo. Mesmo que algum SIM card
não tenha atingido o limite de consumo de voz ou SMS.

Veja mais detalhes de cada campo:

Limite de minutos: Quantidade de minutos a ser utilizada pelo grupo dentro do período definido (valores permitidos:
entre 1 e 9999, sendo 0 (zero) bloqueado).
Limite de SMS: Quantidade de torpedos a ser utilizado pelo grupo dentro do período definido.
Periodo do plano: Período de consumo dos minutos, se é diário, semanal ou mensal.
Dia que o plano é zerado: caso o período de consumo seja mensal, é necessário configurar um dia do mês para
término do período.

Notificações GSM

Permite configurar o UMG para enviar a um servidor Web remoto três tipos de notificação:

Erros de envio de SMS.
Recebimento de mensagem SMS.
Confirmação de envio de mensagem SMS.

Para isso configure um servidor que irá receber as notificações. Para que o formulário do cadastro do servidor seja
habilitado, é necessário selecionar uma das opções descritas anteriormente.
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O Transporte utiliza o protocolo "HTTP" tendo como porta padrão: "80" e disponibiliza dois métodos para o envio ao
servidor Web remoto: O método GET e o POST, sendo que com o método POST é possível configurar parâmetros
adicionais.

São indicados a seguir os campos necessários para a configuração do Transporte:

Método: GET ou POST.
Servidor HTTP: Hostname ou endereço IP do servidor que irá tratar a requisição;
Porta: Porta de rede em que o servidor atende. Caso não seja preenchido, será utilizada a porta 80.
Caminho: Representa a parte do caminho, query string e identificador da URL.
Usuário: Opcionalmente autenticado utilizando o usuário fornecido.
Senha': Opcionalmente autenticando utilizando a senha fornecida.
Vinculação por endereço: Endereço MAC da interface de rede que será responsável pelo transporte.
Vinculação por interface: Interface de rede que será responsável pelo transporte.

Exemplo: eth0 .

Exemplo de um "Transporte" configurado: http://usuario:****@10.10.10.10:80/umg

 http| |usuário| |****| |10.10.10.10| |80| |umg 
 ^       ^         ^          ^         ^   ^     
 |       |         |          |         |   |
 |       |         |          |         |   +------ Parâmetro "Caminho remoto" da configuração 
 |       |         |          |         |           do transporte
 |       |         |          |         +---------- Parâmetro "Porta"
 |       |         |          +-------------------- Parâmetro "Host ou IP remoto"
 |       |         +------------------------------- Parâmetro "Senha para autenticação"
 |       +----------------------------------------- Parâmetro "Usuário para autenticação"
 +------------------------------------------------- Parâmetro "Protocolo"

Web Service para envio de SMS

O UMG possui um Web service para envio de SMS que permite enviar SMS programaticamente utilizando ferramentas
como a CURL. Segue um exemplo de uso:

 curl -u admin:khomp --digest --header 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' \
   --data-binary '{"id":0,"method":"GsmSimCards","params":[],"jsonrpc":"2.0"}' \
   http://10.10.10.100/rpc/json.fcgi/kgateway

 curl -u admin:khomp --digest --header 'Content-Type: application/json; charset=utf-8' \
     --data-binary '{"id":0,"method":"GsmSendSMS", "params": [{ \ 
       "dest_addr":"04899620XXXX",\
       "contents":"Teste  SMS", "confirm":true,\
       "iccid":"89550648107005XXXXXX" }], 
       "jsonrpc":"2.0"}'\
       http://10.10.10.100/rpc/json.fcgi/kgateway

Onde:

 admin:khomp - É a senha e usuário da Interface Web
 10.10.10.100 - É o IP do UMG
 04899620XXXX - É o número de destino do SMS
 89550648107005XXXXXX - É o número do ICCID do SIM card, obtido através do comando GsmSimCards

Plano de discagem

O Plano de discagem, é um módulo do UMG que estabelece uma sequência esperada de dígitos discados. Se o UMG
obteve uma sequência esperada no tronco, o número é aceito e enviado para o roteamento. Caso contrário, a chamada é
recusada.
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É um módulo configurado somente para interfaces de telefonia E1/T1 e FXS. No E1/T1 serve para verificar chamadas
recebidas pela operadora de telefonia fixa. No FXS, se o número discado pelos ramais analógicos estiverem definidos, a
chamada é realizada.

Para validar os dígitos discados, regras devem ser incluídas na configuração do plano de discagem. Cada regra define
um prefixo necessário para validar a sequência.

As Regras são definidas utilizando uma sequência de valores de acordo com a sintaxe da tabela a seguir.

Dígitos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D * #

Wild card X

Opção [2578], [136], [29], ...

Intervalo [0-9], [3-6], [5-7], [0-2], ...

Opção e intervalo [57-9], [0246-8], [2-579], ...

O "X" pode assumir qualquer dígito numérico. Por exemplo, a regra "0XX4837222900" deve coincidir com a sequência
"0214837222900" e falhar com "0##4837222900".

Dígitos numéricos dentro de "[]" denotam uma lista de opções e/ou um intervalo numérico. Por exemplo, a regra "2[38][6-
9]X" deve coincidir com a sequência "2370" e falhar com "2470" ou "2350". O wild card "X" equivale ao intervalo "[0-9]".

Opção e intervalo podem ser utilizados na mesma estrutura "[]". Por exemplo, a regra "2[37-9][2-46]X" deve coincidir com
as sequências "2360", "2830" e "2720". A mesma regra deve falhar com "2450", "2100" e "2070".

Uma sequência que coincide parcialmente com uma regra pode ser aceita no plano de discagem. Por exemplo, a regra
"XXXX" aceita a sequência "123" ou "456" após a sinalização definir que não há mais números a serem enviados.

A validação da sequência é por prefixo. Por exemplo, a sequência recebida "12345" coincide com a regra "XXXX".

No plano de discagem, as regras são definidas em uma determinada ordem. A primeira regra possui prioridade sobre a
segunda, a segunda regra possui prioridade sobre a terceira e assim por diante. Se uma regra falha, esta é removida da
lista de verificação. Se a sequência coincidir, será com a regra de maior prioridade na lista de verificação. Se os dígitos
discados cumprem pelo menos uma regra, a sequência recebida é aceita. Se todas as regras falham, a chamada é
recusada.

Alocação e ordenação de uso dos canais de telefonia

Quando é criado um grupo dos recursos de telefonia E1/T1, GSM e FXO, que contenha dois ou mais canais, é necessário
definir o algoritmo de alocação e ordenação do uso dos canais de cada grupo. Estas configurações são definidas nos
campos "Algoritmo de alocação de canais" e "Ordenar alocação de canais", que complementa a operação do algoritmo
de alocação. Para os casos no qual o grupo contém apenas um canal, não é necessário alterar esta configuração.

Algoritmo de alocação de canais

Define como os canais serão utilizados.

Primeiro Livre: Este algoritmo sempre irá testar os canais, sendo do primeiro disponível até o último, até que um
canal esteja disponível. Entende-se por primeiro, o primeiro canal resultante da configuração de ordenação.
Recomenda-se a utilização deste algoritmo sempre que a alocação de chamadas entrantes pela operadora segue
algoritmo semelhante, com o objetivo de evitar concorrência na alocação dos canais entre o UMG e a operadora.

Exemplo: A operadora ou o PBX IP sempre aloca do menor para o maior canal disponível, assim, o UMG pode ser
configurado para sempre alocar de maneira inversa, ou seja, do maior para o menor canal disponível.

Balanceamento (Alocação Circular): Este algoritmo sempre irá testar os canais a partir do próximo em relação ao
último canal alocado, em busca de um disponível. Entende-se por próximo em relação ao último, o próximo canal
resultante da configuração de ordenação.

Número da linha no número de origem: Este algoritmo está disponível apenas para as linhas FXO. Ele lê o
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número de origem na chamada entrante SIP e aloca o canal FXO configurado com este número para realizar a
chamada de saída.

Ordenar alocação de canais

Define se a verificação de disponibilidade dos canais será do maior para o menor (ordem decrescente) ou o contrário
(ordem crescente). Esta opção é um complemento do algoritmo de alocação.

Configurar conta VoIP

"Configuração" → "VoIP"

Uma conta VoIP é o cadastro de um servidor VoIP que será usado como origem/destino das chamadas. Um servidor VoIP
pode ser um PBX IP ou uma operadora de telefonia VoIP, por exemplo. O UMG permite cadastrar até 10 contas VoIP.

Ao acessar esta opção, será exibido uma tabela contendo as contas VoIP cadastradas, se houver.

Criar conta VoIP

1. Clique no botão "Nova Conta".

2. Informe o nome da conta. Este nome é uma descrição para facilitar a identificação no roteamento. Informe o
domínio e porta SIP do seu servidor VoIP. O domínio é o endereço de acesso ao servidor VoIP.

3. Se seu servidor VoIP exigir registro, habilite esta opção na aba "Registro". Em seguida informe os campos de
registro conforme requerido. Mais detalhes sobre os campos serão descrito a seguir.

4. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

Parâmetros obrigatórios

Campo Descrição

Nome
Descrição da conta VoIP. Recomenda-se usar uma descrição que ajude a identificar o servidor
VoIP no roteamento.

Domínio Endereço do servidor VoIP. Aceita endereço IP também.

Porta SIP
Porta de rede na qual são originadas ou devem ser destinadas as chamadas SIP do servidor
VoIP. O valor padrão deste campo é 5060.

Registro
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Campo Descrição Versão
incluído

Habilitar
Quando ativo, permite a definição de informações de registro, bem como cadastro de
um proxy SIP.

-

Usuário Nome ou número do usuário registrado no servidor VoIP. -

Usuário de
Autorização

Usuário de autenticação para registro. Este usuário é definido no servidor VoIP. -

Senha Senha para o Usuário de autorização. Esta senha é definida no servidor VoIP. -

Expiração Tempo de expiração para renovação do registro (em segundos). -

Proxy primário
Endereço e porta de rede utilizada para comunicação com o servidor que será usado
como proxy SIP primário.

-

Proxy secundário
Endereço e porta de rede utilizada para comunicação com o servidor que será usado
como proxy SIP secundário. Faz a redundância do proxy primário. 3.0.34.0

Aceitar esta conta
como origem

Sempre: Ao receber um INVITE não valida o usuário para aceitar a ligação.
Se usuário presente no header FROM: Ao receber um INVITE valida se o
usuário está presente no número de origem.
Se usuário presente no header TO: Ao receber um INVITE valida se o usuário
está presente no número de destino.
Se usuário presente no header FROM ou TO: Ao receber um INVITE valida se
o usuário está presente no número de origem ou no número de destino.

-

Definir 'User-Agent' 2.2.1

NOTA: A opção de registro é para que o UMG possa se registrar em outro servidor VoIP.
Não é possível registrar outros dispositivos no UMG.

Detalhes
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Campo Descrição Versão
incluído

Fax

Ativa o suporte a detecção de FAX e adequação dos canais para a sua utilização.

Modo de dados pass-through: Ao detectar o tom de FAX no Link, mantém a
atual configuração do cancelador de eco nos canais VoIP.
Modo fax T38: Ativa modo T.38 para canais SIP caso seja detectado tom de
FAX no Link e habilita o cancelador de eco nos canais VoIP.
Modo fax pass-through: Ativa o modo pass-through para canais SIP caso seja
detectado tom de FAX no E1 e desativa o cancelador de eco nos canais VoIP.

-

Utilizar Origem pelo
Endereço do Pacote IP

Utiliza o endereço do pacote IP ao invés do Domínio no protocolo SIP. -

Ignorar porta de origem Em ligações entrantes, ignora a porta de origem do pacote SIP. -

Utilizar Número
Chamado da URI

Altera qual informação deve ser utilizada como número chamado para ligações
entrantes. quando ativo, deve utilizar o número informado na URI, caso contrário, será
utilizado o número informado no campo "To" do protocolo SIP.

-

Gerar Tom de
Chamando

Se marcado, ativa a geração de cadência artificial quando o canal de destino está
conectado (chamando).

-

Cancelador de Eco Se marcado, ativa o cancelamento de eco nos canais VoIP. -

Intervalo entre
verificações do Keep
Alive (SIP OPTION)

Ativa a monitoração no servidor VoIP. Veja a seção "Ativar Failover de rotas" para
mais informações.

2.0.0

Selecionar uma
interface de rede
específica para o RTP

Interface de rede do UMG que irá trafegar o protocolo RTP. Se a VPN estiver
configurada no UMG, esta interface será exibida também, para tráfego do protocolo
RTP. Consulte a seção "Configurar OpenVPN" para mais informações.

-

Selecionar uma
interface de rede
específica para o SIP

Interface de rede do UMG que irá trafegar o protocolo SIP. Se a VPN estiver
configurada no UMG, esta interface será exibida também, para tráfego do protocolo
SIP. Consulte a seção "Configurar OpenVPN" para mais informações.

-

Tipo de transporte para
o áudio

Definição de como o áudio será transportado: UDP, TCP ou SRTP.

SRTP: Transporte de áudio com criptografia. Limitado em 10 canais simultâneos.
Esta opção está disponível a partir da versão 3.0.32.0.

-

Tipo de transporte SIP:
UDP ou TCP

Definição de como o áudio será transportado: UDP ou TCP. -

Ganho de volume de
entrada

Ajuste do volume de linha. A faixa de ajuste é entre -4 e 2, onde cada unidade
representa 3db.

-

Indicação de chamada
a cobrar

Esta configuração permite reconhecer em uma chamada recebida por SIP se a mesma
é a cobrar ou inserir uma informação em uma chamada realizada indicando que esta é
a cobrar.

No recebimento: As chamadas SIP que contenham um INVITE com o Cabeçalho e
Valor de entrada definidos nesta configuração serão reconhecidas como a cobrar.

Na realização: Os valores definidos em Cabeçalho e Valor de saída serão inseridos
no INVITE enviado ao destinatário, indicando que esta chamada é a cobrar.

Exemplo no recebimento de uma chamada SIP entrante, em que o INVITE contém o
seguinte cabeçalho: "P-Asserted-Service-Info: service-code=Backward Collect Call".
Cabeçalho: P-Asserted-Service-Info Valor de entrada: service-code=Backward
Collect Call

3.0.33.0

NOTA: Máquina de cartão funciona apenas com o cancelador de eco desabilitado.
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Codecs

Permite selecionar os codecs que serão usados na conta VoIP a escolher entre: G.711 A-law, G.711 U-law e G.729 A-law.

Travessia NAT

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.32.0.

Habilita ou desabilita o suporte a travessia de NAT.

É possível selecionar entre "Endereço de IP externo fixo" e "STUN". De acordo com a configuração selecionada, campos
adicionais serão exibidos, conforme descrito a seguir.

Endereço de IP externo fixo

Endereço IP externo para o protocolo SIP: Configura o endereço de IP externo a ser utilizado para o protocolo
SIP.
Endereço IP externo para o protocolo RTP: Configura o endereço de IP externo a ser utilizado para o protocolo
RTP.

STUN

Servidor STUN Endereço do servidor STUN.
Porta do STUN: Porta de rede do servidor STUN.

NOTA: Caso se utilize o domínio do servidor ao invés do IP, é necessário que esteja
configurado um servidor de DNS .

Durante o roteamento, esta conta VoIP é válida como origem se o Domínio e a Porta SIP são informados no protocolo
SIP, ou na rede caso a opção "Utilizar Origem pelo Endereço do Pacote IP" esteja ativa. Desta forma, o par Domínio e
Porta SIP não pode ser repetido na outra Conta VoIP se o registro não pode diferenciá-las.

ATENÇÃO: Ao configurar STUN no UMG, é necessário desabilitar o uso de VPN. Para
verificar as configurações de VPN, acesso o menu "Administrção" → "Rede". Acesse o
painel "OpenVPN".

Configurações avançadas VoIP

"Configuração" → "VoIP" → "Configuração Avançada"

SIP ToS: Configuração de pacote para o protocolo SIP. Consulte a seção "Marcação de QoS" para mais
informações.
Tipo de payload para o telephone-event: especifica tipo do payload para o 'telephone-event'. Oferece a
possibilidade para uma stream RTP passar sinalização DTMF utilizando o tipo de payload especificado ao invés de
enviar "in-band".
Desabilitar timer de sessão: Segundo a RFC 4028, é possível estabelecer um tempo de expiração para uma
sessão, desde que o cabeçalho "Supported" de um INVITE contenha a tag "timer" . Ao habilitar este campo, a tag
"timer" é removida do cabeçalho "Supported".
Usar PRACK: ativa o uso do PRACK. Essa funcionalidade é especificada na RFC 3262 e se refere a repostas
provisórias SIP. A requisição PRACK tem o mesmo papel do ACK, mas para respostas provisórias. É desabilitada
por padrão.
Certificado SIP TLS: Selecionar o certificado disponível para utilização do protocolo TLS.
Verificar Certificado do Peer: Verifica a outra ponta da conexão.
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Verificar Hostname do Certificado do Servidor: Ao se conectar com o servidor, verifica o hostname com o
certificado enviado pelo servidor.

Configurar Portas SIP

Para ajustar as portas SIP que o UMG escuta, é necessário configurá-las por interface e por protocolo. Estas, estarão
listadas na seção Portas SIP.

Configurar Portas RTP

É necessário configurar as portas RTP por interface, sendo possível configurar as portas mínimas e máximas de RTP e
SRTP. Também é possível ajustar a configuração de pacote para protocolo RTP, campo Media ToS. Consulte a seção
"Marcação de QoS" para mais informações.

Configurar cancelamento de eco

Para ajustar o cancelamento de eco, clique no botão Configuração Avançada. Será exibida uma sessão Cancelamento
de Eco, com as opções a ajuste deste recurso.

Cancelador de Eco: Seleção do algoritmo de cancelamento de eco - Standard ou Dual-filter.
Standard: Algoritmo padrão do cancelador de eco. É usado um único filtro para modelar o caminho do eco.
Dual-filter: Algoritmo de cancelamento de eco alternativo que utiliza dois filtros para modelar o caminho do
eco. O filtro de fundo pode se adaptar constantemente para melhorar o modelo de caminho de eco. O filtro de
primeiro plano é usado para gerar as saídas reais e não se adapta.

Tail Length (ms): Corresponde ao valor de análise dentro da amostra.

ATENÇÃO: Essas configurações podem afetar a quantidade de chamadas simultâneas
que o UMG é capaz de fazer. No modo Standard, o UMG suporta 29 chamadas com
codec G.729. No modo Dual filter, a capacidade é de 22 chamadas com G.729.

Configurar roteamento

"Configuração" → "Roteamento"

Para realizar o roteamento, o canal entrante deve pertencer a uma conta VoIP válida. O canal físico (interfaces de
telefonia E1/T1, GSM, FXO e FXS) é associado a uma ou mais rotas, que provém as possíveis contas VoIP (origem ou
destino) para alocação de um canal sainte. Ou seja, a origem é selecionada sempre que o canal de origem for
pertencente ao Link ou a uma conta VoIP. Se um canal físico é a origem da chamada, uma conta VoIP será selecionada
para alocar o canal de destino e vice-versa.

O UMG oferece um modo básico e simplificado para configurar as rotas na tabela de roteamento. No entanto, a
configuração avançada também está disponível para uma roteamento mais complexo e rotas mais sofisticadas.

NOTA: O UMG permite cadastrar até 50 rotas.

Roteamento entre canais VoIP

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.0.
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ATENÇÃO: O UMG 100 não possui suporte ao recurso.

Além de rotas entre canais físicos e VoIP, o UMG também permite criar rotas entre canais VoIP (VoIP ↔ VoIP). É
necessário adquirir licença adicional para utilizar esta funcionalidade.

Roteamento básico

Rotas básicas possuem a seguinte estrutura:

Origem.
Destino.
Prioridade.
Número do destino.

Filtro do prefixo.
Alterar número.

Número da origem.
Utilizar prefixo da central telefônica.
Alterar número / prefixo.
Definir identificador de chamadas a partir da "Display Name".

Em cada chamada, o gateway verifica as rotas seguindo a ordem de prioridade, onde 0 é mais prioritário do que 99. Em
caso de rotas com prioridades iguais a rota selecionada de acordo com a sequência estabelecida na tabela de
roteamento do gateway.

Em cada rota, os campos "Origem", "Destino", "Filtro do Prefixo" são verificados. O campo "Origem" e "Destino" definem o
sentido, ou seja, a origem da chamada e o possível destino. Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver preenchido, o número
do destino será filtrado de acordo com o conteúdo do campo.

NOTA: Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver vazio, o filtro não será aplicado e a rota
será válida para selecionar o canal de destino de acordo com o campo "Rota".

Filtro por prefixo

O UMG utiliza o roteamento de chamadas por prefixo para a seleção do canal de destino. O gateway irá ler o campo
"Filtro do Prefixo" e verificar se o prefixo do número do destino corresponde ao conteúdo do campo. O campo permite o
uso de dígitos numéricos e do caractere especial "x".

NOTA: O caractere "x" significa qualquer dígito numérico (0 a 9).

Exemplo: Dado que a origem satisfaz o campo "Rota", se o campo "Filtro do Prefixo" estiver preenchido com o valor
"02311", a rota será válida apenas se o número do destino iniciar com "02311".

Exemplo: Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver preenchido com "0xx11", a rota será válida se o número do destino iniciar
com "02111", "01411", "02311", etc.

Alterar número do destino

Durante o roteamento, o número do destino pode ser alterado antes da discagem. A tradução ocorrerá de acordo com o
conteúdo do campo "Alterar Número" (do destino). Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver vazio, o número do destino será
substituído pelo conteúdo do campo "Alterar Número". Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver preenchido, o prefixo do
número do destino será substituído pelo conteúdo do campo "Alterar Número".

Exemplo: Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver vazio e o valor do campo Alterar Número é "37222900", então,
independentemente do número do destino, o número discado será "37222900".
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Exemplo: Se o valor do campo "Filtro do Prefixo" é "0xx48", o valor do campo "Alterar Número" é "02148" e o número do
destino é "0234837222900", então o número discado será "0214837222900".

Alterar número da origem

Durante o roteamento, o número da origem pode ser alterado antes da discagem. A tradução ocorrerá de acordo com o
conteúdo do campo Utilizar Prefixo da Central Telefônica e do campo Alterar Número ou Prefixo.

NOTA: O nome do campo Alterar Número (da origem) é alterado para Prefixo se o
campo Utilizar Prefixo da Central Telefônica estiver habilitado.

Se o Utilizar Prefixo da Central Telefônica não estiver habilitado, o número da origem será substituído pelo conteúdo do
campo Alterar Número.

Se o Utilizar Prefixo da Central Telefônica estiver habilitado, o número da origem será concatenado no final do
conteúdo do campo Prefixo.

NOTA: O Utilizar Prefixo da Central Telefônica é ignorado caso o campo Alterar
Número ou Prefixo esteja vazio.

Exemplo: Se o campo "Utilizar Prefixo da Central Telefônica" não estiver habilitado e o valor do campo "Alterar Número"
é "37222900", então o número da origem será substituído por "37222900".

Exemplo: Se o campo "Utilizar Prefixo da Central Telefônica" estiver habilitado, o valor do campo "Prefixo" é "3722" e o
número da origem é "2900", então o número da origem será substituído por "37222900".

Referente à opção Definir identificador de chamadas a partir da "Display Name", primeiramente é necessário
esclarecer o que é o "Display Name". No cabeçalho SIPFrom: "Nome" <sip:123@10.10.10.100> o valor "Nome" é o
"Display Name". Este valor será utilizado como número de origem na chamada de saída se for numérico e se esta opção
estiver marcada. Se o valor for "anonymous" o número de origem será omitido, porém este recurso deverá estar
autorizado na operadora.

Roteamento avançado

Rotas avançadas possuem a seguinte estrutura:

Origem.
Destino.
Prioridade.
Forçar perfil de fax no destino.
Forçar codec no destino.
Forçar perfil no destino.
Forçar codec no destino (disponível apenas para destinos VoIP).
Número do Destino.

Filtro do Número.
Alterar Número.

Número da Origem.
Filtro do Número.
Alterar Número.
Definir identificador de chamadas a partir da "Display Name".

NOTA:

É possível converter rotas básicas para o modo avançado, porém, não é possível
converter rotas avançadas para o modo básico.
O modo avançado utiliza expressões regulares para a filtragem das rotas e para
alterar os números (da origem e do destino).
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Especificação: http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/basedefs/V1_chap09.html#tag_09_04

Diferentemente do modo básico, a rota pode ser filtrada pelo número da origem também. A opção para utilizar prefixo da
central telefônica não existe neste modo. Porém, é possível criar tal regra pela expressão regular.

Por expressão regular, o usuário pode criar uma infinidade de regras (fidelização, regras de menor custo, roteamento por
prefixo, etc).

Em cada chamada, o gateway verifica as rotas na sequência estabelecida na tabela de roteamento do gateway. Em cada
rota, os campos Rota e Filtro do Número (da origem e do destino) são verificados.

O campo Rota define o sentido, ou seja, a origem da chamada e o possível destino. Se os campos Filtro do Número (da
origem e do destino) estiverem preenchidos, o número do destino e/ou da origem serão filtrados de acordo com o
conteúdo de seus respectivos campos.

Os campos Forçar perfil no destino e Forçar codec no destino (disponível apenas para destinos VoIP) permitem ao
usuário sobrescrever as configurações definidas nas contas VoIP, Link E1, ou grupos FXS, FXO e GSM.

Utilizando este recurso, será possível, por exemplo, forçar o codec G711 e o perfil como Pass-through (fax) caso a ligação
seja destinada a um determinado número.

Referente à opção Definir identificador de chamadas a partir da "Display Name", primeiramente é necessário
esclarecer o que é o "Display Name". No cabeçalho SIPFrom: "Nome" <sip:123@10.10.10.100> o valor "Nome" é o
"Display Name". Este valor será utilizado como número de origem na chamada de saída se for numérico e se esta opção
estiver marcada. Se o valor for "anonymous" o número de origem será omitido, porém este recurso deverá estar
autorizado na operadora.

NOTA:

Se o campo Filtro do Número estiver vazio, o filtro não será aplicado. Se o campo
do número da origem e do número do destino forem vazios, a rota será válida para
selecionar o canal de destino de acordo com o campo Rota.
Verifique a especificação da expressão regular antes de criar/alterar uma rota.

Filtro

No roteamento avançado, a filtragem ocorre da mesma maneira para o número da origem e para o número do destino.

No roteamento avançado, os campos de filtro contêm expressões regulares. A expressão regular é uma linguagem para
definição de sequências e repetições, desta forma, é possível verificar se um dado número corresponde à expressão
definida.

Exemplo: Dado que a origem satisfaz o campo "Rota", se o campo "Filtro do Número" do destino estiver preenchido com
o valor "^02311[0-9]*", a rota será válida apenas se o número do destino iniciar com "02311".

Exemplo: Se o campo "Filtro do Prefixo" estiver preenchido com "^0[0-9][0-9]11[0-9]*", a rota será válida se o número do
destino iniciar com "02111", "01411", "02311", entre outros.

Alterar número

No roteamento avançado, a alteração de número ocorre da mesma maneira para o número da origem e para o número do
destino.

Para alterar um número, seja origem ou destino, o campo Alterar Número deve conter o número substituto ou estar no
seguinte formato:

/expressão de seleção/expressão de substituição/

Delimitadas por "/", a expressão de seleção é utilizada para selecionar o conteúdo a ser substituído pela expressão de
substituição.
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A expressão de seleção possui as regras e a gramática da expressão regular com uma regra adicional: grupos.

Grupos são utilizados para guardar uma referência para uma parte do valor da expressão regular a fim de permitir o seu
uso durante a substituição. Os grupos são definidos por valores inseridos entre os caracteres especiais de parênteses: "("
e ")". Quando a expressão é avaliada, os grupos são indexados com números crescentes iniciados em 1 para posterior
referência durante a substituição.

Exemplo: A expressão "^0800(.+)$" define que será válido qualquer número iniciado em "0800" e que todos os
dígitos/caracteres após o "0800" devem ser armazenados no índice 1 para futura referência.

Sempre que a expressão de seleção definir grupos, estes podem ser acessados no padrão de substituição utilizando o
caractere especial "$" seguido pelo índice do grupo desejado, assim, o primeiro grupo é acessado por "$1", o segundo
por "$2" e assim por diante até o nono armazenamento, sendo este o último acessível. Outros caracteres presentes no
padrão de substituição serão utilizados na forma e ordem em que estão, com exceção do delimitador "/".

NOTA: A expressão de substituição não é uma expressão regular, logo, não é regido
pela gramática das expressões regulares.

Exemplo: Dado que "^0[0-9][0-9]48([0-9]*)" é a expressão de seleção que representa números iniciados com "0",
seguidos de 2 dígitos (de uma operadora qualquer) e código de área "48", com o restante do número definido pelo grupo
"([0-9]*)". Considerando que a expressão de substituição é "02148$1", que representa o grupo 1 da expressão de seleção
com o prefixo "02148". Logo, se o valor do campo Filtro do Prefixo é "^0[0-9][0-9]48[0-9]*", o valor do campo Alterar
Número é "/^0[0-9][0-9]48([0-9]*)/02148$1/" e o número do destino é "0234837222900", então o número discado será
"0214837222900".

Ativar Failover de rotas

O UMG possui Failover de rotas, o que impede a inoperância das chamadas em caso de falha em um servidor VoIP.

O Failover é implementado no UMG utilizando as rotas juntamente com a monitoração do servidor VoIP por meio do
recurso do Keep Alive.

Quando o Keep Alive é ativado, o UMG passa a enviar mensagens do tipo OPTIONS para o servidor VoIP para monitorar
seu estado. Quando o servidor VoIP não responde ao OPTIONS, o UMG passa a ignorar a rota em que este servidor está
e busca por outra rota compatível cadastrada.

1. No formulário de cadastro da conta VoIP, acesse a aba "Detalhes".

2. No campo "Intervalo entre verificações do Keep Alive (SIP OPTIONS)", selecione o intervalo que o UMG enviará
o comando OPTIONS ao servidor VoIP de destino, conforme especificado na rota.

3. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

Para que o Failover seja aplicado pelo UMG, é necessário ter ao menos duas rotas com a mesma origem e que o destino
seja servidores VoIP distintos. Pode ser usado em cenários onde há dois PBX IP distintos, ou duas operadoras de
telefonia VoIP, por exemplo.

Configurar CDR

Para versão v3.0.0 ou superior: "Configuração" → "Serviços" → "CDR"

NOTA: O CDR vem desativado por padrão no UMG.

Os registros CDR mantidos pelo UMG são arquivos de texto contendo um registro por linha. Os registros sempre são
armazenados após a confirmação de liberação dos dois canais em uso. É possível personalizar o formato com que o
arquivo é gravado, porém, sempre limitado a apenas uma linha por registro. O período de rotação dos Logs define de
quanto em quanto tempo um novo arquivo de registro será gerado. Este período pode ser diário ou a cada hora.

Khomp Ind. e Com. Ltda. 1996-2022 :: Rua Joe Collaco, 253 :: Florianopolis/SC :: Brasil :: +55 48 3722-2900Manual (0671562)         SEI 22.0.000000365-8 / pg. 61

/kdevwiki/Arquivo:Ambox_notice.png
/kdevwiki/Arquivo:Ambox_notice.png


O campo "Formatação" apresenta o formato de cada linha do arquivo a ser gravada. O formato de fábrica é o CSV, porém,
este pode ser customizado utilizando variáveis que serão substituídas pelos valores da chamada. O formato é gravado no
arquivo CDR exatamente como está expresso.

Variáveis são identificadas por serem iniciadas por cifrão e, em seguida, encapsuladas por chaves. Uma lista de todas as
variáveis está disponível na direita do quadro de formatação, em caixas verdes, que podem ser arrastadas para dentro do
quadro de formatação e serão inseridas na posição atual do cursor. As variáveis de data possuem especificação mais
detalhada de sua formatação, que também é fornecida entre as chaves.

Exemplo: ${callid} será substituída pela identificação única da chamada durante a gravação do registro.

NOTA: Ajuda adicional é fornecida na própria interface de configuração.

Os arquivos podem ser acessados utilizando o serviço de FTP, no diretório /cdr. Os Logs de CDR devem ser
periodicamente copiados para outro dispositivo, caso deseje sua preservação, e removidos do UMG. Esta periodicidade
deverá ser adequada para a quantidade de ligações realizadas.

É recomendado que um procedimento automático seja estabelecido para realizar a manutenção do CDR.

ATENÇÃO: O UMG possui espaço em disco limitado para armazenar o CDR. É
necessário remover estes arquivos periodicamente para permitir que novos registros
sejam salvos.

O UMG possui um sistema de buffer para a escrita do CDR. O gateway acumulará registros por 10 minutos antes de
salvar em disco. Se o buffer passar do seu limite de registros, em torno de 70 registros no formato padrão do CSV, a
escrita pode ocorrer antes do limite de tempo

É possível salvar em disco os registros no buffer pela opção "Salvar" no menu "Administração" → "Manutenção".

Envio de CDR via FTP

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.37.0.

É possível configurar o UMG de modo que, a medida que novos arquivos de CDR sejam criados, os antigos sejam
enviados para um servidor FTP com o intuito de evitar a falta de espaço para os registros de CDR.

Ao habilitar este recurso o envio respeitará a rotação determinada pelo usuário na configuração do CDR, que pode ser
rotação por hora ou por dia. O envio será feito somente na criação/atualização de um novo arquivo de registro.

Para habilitar o serviço:

1. Nas configurações de CDR, acesse a aba "Manutenção".

2. Preencha o endereço do servidor FTP.

3. Preencha a porta do servidor FTP.

4. Caso o servidor solicite autenticação, inserir usuário e senha.

5. Preencher o diretório de destino do arquivo, dentro do servidor FTP.

6. Clicar em Salvar.

Integrar UMG com servidor RADIUS

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.31.0.
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Um servidor RADIUS pode ser configurado para coletar as informações das chamadas trafegadas pelo UMG para registro
e análise de bilhetagem.

1. Nas configurações de CDR, acesse a aba "Radius".

2. Habilite o suporte a RADIUS.

3. Os campos para preenchimento do servidor RADIUS serão ativadas. Cadastre as informações nos campos de
acordo com o seu servidor RADIUS. Mais informações sobre cada campo estão descritas na tabela a seguir.

4. Clique no botão "Salvar". Por fim clique no botão "Aplicar".

Campo Descrição

Servidores

Endereço
IPv4 ou FQDN do servidor RADIUS (necessário um servidor DNS válido para utilização de endereços
FQDN).

Porta Valor 0 para a porta padrão de accounting (1813).

Segredo
compartilhado

Valor que deve ser compartilhado entre o servidor e o cliente (RFC 2865).

Opções avançadas

Tempo máximo
de espera da
requisição

Tempo máximo que o UMG deve aguardar por uma resposta válida do servidor RADIUS. Este
parâmetro funciona em conjunto com a "Quantidade máxima de retransmissões".

Quantidade
máxima de
retransmissões

Quantidade máxima de vezes que o UMG deve retransmitir uma pacote para o servidor RADIUS. Este
parâmetro funciona em conjunto com o "Tempo máximo de espera da requisição". Caso não haja
resposta do servidor após o tempo máximo de espera da última retransmissão, então o próximo servidor
deverá ser utilizado ou o pacote será descartado, caso não tenha mais servidores configurados ou todos
já estejam inativos, o servidor poderá ser marcado como inativo, caso o tempo de desativação esteja
configurado.

Tempo de
desativação de
servidor por
falha

Define por quanto tempo um servidor deverá ficar marcado como desativado devido às falhas de
transmissão. Durante este período, não serão realizadas novas tentativas. Caso todos os servidores
sejam desativados, os pacotes serão descartados. Utilize o valor 0 (zero) para nunca desativar os
servidores.

Formatação de
datas

Formato de data e hora esperado pelo servidor RADIUS.

Requisições
paralelas

Número de requisições paralelas que devem ser feitas para o servidor RADIUS.

Tamanho da
fila de envio
para descarte
de pacotes
Acct-Status-
Type: Start
(1)

Quando a fila de envio for maior que o valor especificado neste campo, novos pacotes do tipo Acct-
Status-Type com valor Start (1) serão descartados, permitindo que ainda seja possível enfileirar
pacotes Acct-Status-Type com valor Stop (2) até que a fila de envio chegue no valor de "Tamanho
máximo da fila". A configuração "Tamanho máximo da fila" tem precedência sobre esta configuração,
logo, configure os dois com o mesmo valor ou um valor menor neste campo, caso deseje que a fila
tenha apenas o limite máximo.

Tamanho
máximo da fila

Quando a fila de envio for maior que o valor especificado neste campo, novos pacotes serão
descartados.

Configurar Callback

v3.0.33 ou superior   "Configuração" → "Serviços" → "Callback"

O Callback é utilizado junto com o APP de celular callback e é necessario habilitar o serviço no UMG antes do APP poder
ser utilizado. O serviço vem desativado por padrão no UMG. O PIN é o código de confirmação configurado no UMG e
utilizado pelo APP para se registrar no serviço.

Após a ativação do serviço de Callback é necessário configurar rotas, colocando como origem um grupo chamado
Callback e como destino o grupo ao qual deseja que a chamada solicitada pelo APP de callback seja realizada. É
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Callback e como destino o grupo ao qual deseja que a chamada solicitada pelo APP de callback seja realizada. É
importante definir também filtros de prefixo de número de destino e a prioridade das rotas.

NOTA: É necessário que o servidor de DNS esteja devidamente funcionando..

Números permitidos

Também chamada de whitelist, aqui serão colocados os números de celular que podem utilizar o serviço de Callback. O
número nessa lista tem que ser literalmente o mesmo número escolhido pelo usuário no APP do Callback

Mapa de causas de desligamento de chamadas

Define as traduções de causa de desconexão entre diferentes sinalizações. Quando uma desconexão é recebida por uma
das pernas da chamada, o mapa de causas da outra perna é utilizada para traduzir esta causa para a sua sinalização.

Exemplo: Para um chamada entre uma origem E1 e um destino SIP, havendo uma desconexão partindo do destino (SIP)
(digamos uma rejeição de um INVITE), a causa fornecida pela sinalização SIP será enviada como a causa de
desconexão no desligamento da origem (E1).

Campo Descrição

Causa de desconexão Número e nome da causa de desconexão. Todas as causas tem índices únicos

ISDN Define o valor a ser utilizado para desconectar um canal de sinalização ISDN

R2 Define o valor a ser utilizado para desconectar um canal de sinalização R2

SIP Define o valor a ser utilizado para desconectar um canal de sinalização SIP

GSM Define o valor a ser utilizado para desconectar um canal de sinalização GSM

Mapa de causas SIP

As informações na tabela a seguir, são válidas somente no Brasil. Logo abaixo desta, existe uma tabela de substituições
para outros países.
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Causa de
desconexão

Retorno
ISDN

Retorno
R2

Retorno
GSM

400 Bad request 41 8 110041

401 Unauthorized 21 8 110041

402 Payment required 21 8 110021

403 Forbidden 21 8 110021

404 Not found 1 7 110001

405 Method not
allowed

63 8 110063

406 Not acceptable 79 8 110079

407 Proxy
authentication required

21 8 110021

408 Request timeout 102 4 110102

409 Conflict 84 4 110084

410 Gone 22 4 110022

413 Request entity too
large

127 8 110127

414 Request URI too
long

127 8 110127

415 Unsupported
media

79 8 110079

416 Unsupported URI
scheme

127 8 110127

420 Bad extension 127 8 110127

421 Extension required 127 8 110127

422 Session timer too
small

127 8 110127

423 Interval too brief 127 8 110127

429 Referrer idendity
error

127 8 110127

Causa de desconexão Retorno
ISDN

Retorno
R2

Retorno
GSM

480 Temporary
unavaiable

18 4 110018

481 Call or transaction
does not exist

41 8 110041

482 Loop detected 25 8 110025

483 Too many hops 25 3 110025

484 Address incomplete 28 8 110028

485 Ambiguous 1 7 110001

486 Busy here 17 2 110017

487 Request terminated 127 8 110127

488 Not accpetable here 31 8 110031

489 Bad event 127 8 110127

491 Retry after 9 4 110009

500 Server internal error 41 8 110041

501 Not implemented 79 8 110079

502 Bad gateway 38 8 110038

503 Service unavaiable 34 4 110034

504 Server timeout 102 4 110102

505 Version unsupported 127 8 110127

513 Message too large 127 8 110127

600 Busy everywhere 17 4 110017

Tabela de substituições entre países na sinalização R2

Causa de desconexão Brasil Argentina / Chile / Uruguai México Venezuela Colômbia

Linha livre com tarifação 1 6 1 6 1 ou 6

Linha de assinante ocupada 2 3 2 3 3

Linha com número mudado 3 2 * 3 2

Congestionamento 4 4 4 4 4

Linha livre sem tarifação 5 7 5 7 7

Retenção sob controle do chamado 6 * * 1 *

Nível ou número vago 7 5 * * 5

Linha do assinante fora de serviço 8 8 * * 8

NOTA: * Quando não houver um código específico, será enviado 4 como padrão.
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Mapa de Causas E1/T1

Causa de desconexão Cod.
ISDN

Cod.
R2

Retorno
SIP

Q850 unallocated number 1 7 404

Q850 no route to network 2 4 404

Q850 no route to destination 3 4 404

Q850 send special tone 4 8 404

Q850 misdialled trunk prefix 5 8 404

Q850 channel unacceptable 6 8 404

Q850 call awarded in
established channel

7 8 404

Q850 preemption 8 8 404

Q850 reattempt 9 8 491

Q850 ported number 14 3 603

Q850 normal call clearing 16 0 200

Q850 user busy 17 2 486

Q850 no user responding 18 2 408

Q850 no answer from user 19 2 480

Q850 subscriber absent 20 2 480

Q850 call rejected 21 2 403

Q850 number changed 22 3 410

Q850 redirection 23 8 410

Q850 exchange routing error 25 4 483

Q850 non selected user
clearing

26 8 404

Q850 destination out of order 27 8 502

Q850 address incomplete 28 0 484

Causa de desconexão Cod.
ISDN

Cod.
R2

Retorno
SIP

Q850 facility rejected 29 8 501

Q850 response to status
enquiry

30 8 500

Q850 normal unspecified 31 0 200

Q850 no circuit available 34 4 503

Q850 network out of order 38 8 503

Q850 frame mode out of
service

39 8 503

Q850 frame mode connection
operational

40 8 503

Q850 temporary failure 41 4 503

Q850 switching equipment
congestion

42 4 600

Q850 access information
discarted

43 8 503

Q850 circuit not available 44 4 491

Q850 precedence call
blocked

46 4 503

Q850 resource unavailable 47 4 503

Q850 quality of service no
available

49 8 503

Q850 requested facility not
subscribed

50 8 403

Mapa de causas GSM
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Causa de desconexão Cod.
GSM

Retorno
SIP

GSM Q850 unallocated number 11001 404

GSM Q850 no route to destination 11003 404

GSM Q850 channel unacceptable 11006 404

GSM Q850 preemption 11008 404

GSM Q850 normal call clearing 11016 200

GSM Q850 user busy 11017 486

GSM Q850 no user responding 11018 408

GSM Q850 no answer from user 11019 480

GSM Q850 call rejected 11021 403

GSM Q850 number changed 11022 410

GSM Q850 non selected user
clearing

11026 404

GSM Q850 destination out of order 11027 502

GSM Q850 address incomplete 11028 484

GSM Q850 facility rejected 11029 501

GSM Q850 response to status
enquiry

11030 500

GSM Q850 normal unspecified 11031 200

GSM Q850 no circuit available 11034 503

GSM Q850 network out of order 11038 503

GSM Q850 temporary failure 11041 503

GSM Q850 switching equipment
congestion

11042 600

GSM Q850 access information
discarded

11043 503

GSM Q850 circuit not available 11044 491

GSM Q850 resource unavailable 11047 503

GSM Q850 quality of service not
available

11049 503

Causa de desconexão Cod.
GSM

Retorno
SIP

GSM Q850 requested facility not
subscribed

11050 403

GSM Q850 incoming calls barred
within CUG

11055 403

GSM Q850 bearer cap not
authorized

11057 403

GSM Q850 bearer cap not available 11058 503

GSM Q850 service not available 11063 503

GSM Q850 bearer cap not
implemented

11065 488

GSM Q850 requested facility not
implemented

11069 501

GSM Q850 only restricted digital info 11070 488

GSM Q850 service not implemented 11079 501

GSM Q850 invalid call reference 11081 404

GSM Q850 channel does not exist 11082 404

GSM Q850 incompatible destination 11088 503

GSM Q850 invalid transit network 11091 500

GSM Q850 invalid message
unspecified

11095 403

GSM Q850 mandatory IE missing 11096 403

GSM Q850 message type non
existent

11097 403

GSM Q850 not compatible with call
state

11098 403

GSM Q850 IE non existent 11099 403

GSM Q850 invalid IE content 11100 403

GSM Q850 message not compatible 11101 403

GSM Q850 recovery on timer expiry 11102 504

GSM Q850 protocol error 11111 500

GSM Q850 interworking unspecified 11127 500

Sobrevivência

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.31.0.

ATENÇÃO: O UMG 100 não possui suporte ao recurso de sobrevivência.

"Configuração" → "Serviços" → "Sobrevivência"

NOTA: A opção Sobrevivência é exibida somente se houver licença aplicada no UMG.
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Sobrevivência é um recurso disponível no UMG que permite que ele assuma as funções do PBX IP de forma limitada,
caso este esteja indisponível. Desta forma é possível manter as funções básicas de telefonia até que o PBX IP esteja
disponível. É um recurso útil para cenários que possuem um PBX IP na nuvem, por exemplo, e precisam manter a
comunicação ativa em caso de indisponibilidade na conexão com o PBX IP.

Para que configurar a sobrevivência no UMG, é necessário adquirir licença adicional. Com a licença aplicada e o UMG
configurado, é necessário configurar os ramais de modo que o UMG seja definido como um proxy SIP. O módulo de
sobrevivência verifica a cada intervalo de segundos (tempo configurável) através do comando SIP OPTIONS, a
disponibilidade do PBX IP. Quando não há resposta ao comando SIP OPTIONS dentro do tempo definido, seu modo de
operação é alterado de proxy para o modo de sobrevivência.

Exemplo de aplicação da Sobrevivência no UMG Modular 300 com PBX IP na nuvem

O UMG possui um servidor proxy interno para gerenciamento dos registros. Internamente, o gateway e este servidor proxy
se comunicam através da porta 5080 (loopback).

Operações suportadas pelo UMG no modo sobrevivência

Enquanto o UMG está com o modo de sobrevivência ativo, são suportadas os seguintes recursos:

Manutenção dos registros, suportando até 120 registros (extensões e troncos).
Chamadas internas, entre ramais.
Chamadas entrantes através do Link E1/T1, GSM e FXO do UMG.
Chamadas saíntes através do Link E1/T1, GSM e FXO do UMG.
Transferência de chamada (cega e assistida), tanto de ligações internas quanto externas.
Registro de novos ramais. Estes ramais deverão se registrar novamente quando o PBX IP voltar a ficar disponível.

Aplicar licença de sobrevivência no UMG

O UMG pode sair de fábrica já com a licença de sobrevivência aplicada, caso você tenha adquirido este recurso. É
possível adquirir o recurso sobrevivência após a aquisição do UMG, mesmo ele estando em operação.

Siga o procedimento a seguir para aplicar a licença de sobrevivência.

1. Acesse o menu "Administração" → "Manutenção".
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2. No campo "Licenças", clique em "Visualizar".

3. Clique no botão "Escolher arquivo". Na janela que será exibida, procure pelo arquivo de licença que você
recebeu da Khomp e selecione o mesmo. Clique no botão "Enviar".

4. Aguarde 1 minuto até que a licença seja aplicada.

Configurar sobrevivência

A configuração da sobrevivência é realizada em duas etapas.

Configuração no UMG.
Configuração nos ramais IP

Configuração no UMG

v3.0.34.0 ou superior Configuração" ? "Serviços" ? "Sobrevivência

Os passos a serem seguidos são:

1. Habilite o Proxy e selecione a interface de rede do UMG que irá se comunicar com os ramais IP.
2. Preencher as informações do formulário, conforme descrito a seguir.
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Campo Descrição

Transporte

Protocolo Protocolo de transporte que será usado: TCP, UDP ou TLS.

Porta
Porta de rede que será usada para comunicação do UMG com os ramais IP. Esta é a porta do
servidor proxy, que deve ser configurada nos ramais IP.

Verificação de
certificado do cliente

Verifica o certificado do cliente que está se comunicando com UMG. Caso desabilitada, o UMG
aceitará qualquer requisição com TLS, independente do certificado utilizado. Esta opção só é
apresentada caso o tipo de transporte escolhido for o TLS.

PBX IP

Domínio/Porta/Tipo de
Transporte*

Endereço de acesso ao PBX IP que será monitorado pela Sobrevivência. Este PBX IP já deverá
possuir uma conta VoIP cadastrada no UMG. Consulte a seção "Criar conta VoIP" para mais
informações. O UMG lista as contas VoIP disponíveis para seleção, com suas respectivas
informações: Domínio, Porta de rede usada pelo protocolo SIP para comunicação com o PBX IP
e o tipo de transporte usado pelo protocolo SIP com o PBX IP.

Tempo de expiração
de registro SIP em
modo de sobrevivência

Tempo, em segundos, em que o módulo solicita renovação de registro quando está em modo de
sobrevivência. Esta configuração faz com que o PBX IP receba de maneira mais rápida o novo
registro do ramal quando o mesmo volta a estar em operação. Mesmo com esta configuração,
ainda é recomendado que o telefone IP a registrar mantenha os tempos de expiração baixos.

SIP OPTIONS -
intervalo do keep alive

Intervalo que o UMG envia o comando OPTION ao PBX IP, para verificar o estado da
comunicação.

Habilitar Sobrevivência na conta:

Neste campo estão listadas todos os usuários cuja conta está registrada no mesmo Domínio/Porta/Tipo de Transporte
selecionado na seção PBX IP. Caso deseje habilitar a sobrevivência para a conta, basta selecionar a caixa ao lado do
nome do usuário.

Chamadas

Ramal

Quando houver uma chamada entrante no UMG em modo de sobrevivencia, originada por um
entroncamento, os ramais definidos nesta lista serão utilizados como grupo de atendimento,
sendo chamados na ordem especificada. O UMG irá chamar o próximo ramal da lista após o
tempo definido no campo "Tempo de espera por atendimento". Para adicionar um novo ramal,
clique no botão Adicionar.

Tempo de espera por
atendimento

Tempo, em segundos, que o UMG irá chamar pelo ramal especificado na lista. Se o primeiro
ramal definido na lista não atender, o UMG direciona a chamada para o segundo ramal, e assim
sucessivamente.

Ramal de
entroncamento

Quando houver uma chamada entrante ou saínte no UMG em modo de sobrevivência, os ramais
definidos nesta lista serão considerados como entroncamento. Para chamadas saíntes, os
entroncamentos serão utilizados na ordem definida nesta lista e será trocado para o próximo
ramal somente em caso de falha na realização da chamada.

*Campo obrigatório.

Ao habilitar a sobrevivência, é possível verificar na configuração de cada conta VoIP ativada, os campos Proxy e Porta do
Proxy serão desabilitados, pois o próprio UMG será o servidor proxy. É importante confirmar se a opção "Utilizar Número
Chamado da URI", disponível na aba "Detalhes", está ativada.

Configuração nos ramais IP

Nos ramais IP, é necessário configurar o UMG como servidor proxy SIP. No ramal IP, utilize a mesma porta de rede que
foi definida no painel Transporte.

Sobrevivência com suporte a TLS

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.34.0.

A configuração da sobrevivência com TLS de ponta a ponta é realizada com a execução das seguintes etapas:

1. Inserir um certificado no UMG em "Administração" ? "Certificados" ? "Adicionar Certificado".
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2. Selecioná-lo para uso em "Configuração" ? "VoIP" ? "Configuração Avançada".
3. Selecionar TLS como tipo de transporte.
4. Selecionar uma conta VoIP com TLS no campo PBX IP.
5. Selecionar os usuários em que se deseja habilitar a sobrevivência.
6. Salvar as configurações.

Entrando no modo sobrevivência

O UMG leva cerca de 2 minutos para entrar no modo sobrevivência. Este tempo pode variar de acordo com o tempo de
expiração de renovação de registro configurado nos ramais IP, além do tempo de verificação do estado do PBX IP
definido nas configurações do UMG, no campo "SIP OPTIONS - intervalo do keep alive".

O início do modo sobrevivência é registrado nos Logs do UMG. Para conferir, acesse o menu "Diagnóstico" → "Logs". No
Log ksurvivability.log, clique em "Visualizar".

Quando o UMG entra no modo sobrevivência, é registrado a informação a seguir:

I|29/06/2018 15:00:19.602|UAS     |PABX|PABX| ***** Is unreachable, switching to survival mode *****

Quando o UMG volta ao modo normal, ou seja, a comunicação com o PBX IP voltou ao normal, é registrado a informação
a seguir:

I|29/06/2018 15:01:39.204|UAS     |PABX|PABX| ***** Is reachable, switching to forward mode *****

Autorização de Registros

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.35.0.

ATENÇÃO: O UMG 100 não possui suporte ao recurso de Autorização de Registros.

NOTA: A opção Autorização de Registros é exibida somente se houver licença aplicada
no UMG.

"Configuração" → "Serviços" → "Autorização de Registros"

A Autorização de registros - Register Authorization, permite que as solicitações de registro SIP recebidas pelo SBC sejam
autorizadas ou negadas, com base na autenticação dos usuários, mantendo o estado do registro e das transações dos
usuários registrados. Permite também que sejam criadas políticas para permitir a aceitação ou rejeição de outros pacotes
SIP.

Opções de Proxy

Interface de Rede: Informe a interface de rede do UMG em que serviço de autorização de registro vai ouvir.

Transporte: Escolha a porta para cada tipo de transporte a ser ouvido, ou deixe 0 ou vazio para não permitir um
transporte em particular.

Codecs: codecs permitidos aos usuários da autorização de registro.
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Opções de PBX IP

Domínio: Domínio associado ao servidor.

Servidor: Endereço de rede IP do servidor.
Porta: Porta de rede que será utilizada para acessar o servidor.
Transporte: Transporte de dados entre o UMG e o servidor, podendo ser UDP, TCP ou TLS.
Manter usuário agente: Mantém o usuário agente da ligação.
Codecs: Codecs utilizados pelo PBX IP, se diferente do codec do usuário, ocorrerá o transcoding.

TR-069

Esta seção descreve a configuração do cliente TR-069 disponível no UMG.

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.35.0.

O TR-069 descreve o protocolo bidirecional baseado em SOAP/HTTP que fornece a comunicação entre Servidores de
Configuração Automática (ACS) e equipamentos nas instalações do cliente (CPE).

No cenário atual, o UMG é um CPE. Portanto, você pode utilizar este serviço para conectar seu UMG com um ACS e
gerenciar este dispositivo pelo ACS.

Operações suportadas pelo UMG

As operações permitidas são:

Reboot;
Reset de fábrica;
Aplicar arquivo configuração (3 Vendor Configuration File);
Aplicar arquivo de package (1 Firmware Upgrade Image).

Configurar cliente TR-069

"Administração" → "TR-069"

Os passos a serem seguidos são:

1. Habilitar o cliente TR-069.
2. Preencher as informações do formulário, conforme descrito a seguir.

Campo Descrição

Servidor ACS * Protocolo, endereço do servidor e a porta. Ex: http://192.168.0.100:7547.

Usuário Usuário para autenticação, caso necessário, no ACS.

Senha Senha para autenticação, caso necessário, no ACS.

Habilitar Inform
Periódico

Habilita o envio de INFORM periódico ao ACS, por padrão, habilitado.

Intervalo Inform
Periódico *

Tempo em segundos que o UMG enviará o INFORM periódico ao ACS.

*Campo obrigatório.
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Provisionamento

Esta seção descreve os mecanismos de provisionamento disponíveis no UMG.

Provisionamento manual

"Administração" → "Manutenção"

Nesta página você encontra as opções para fazer o download e upload do arquivo de configuração do UMG de forma
manual.

Download do arquivo de configuração

1. Na opção 'Download do arquivo de configuração', clique no botão "Baixar".

2. Será exibido uma janela para que você selecione o local para salvar o arquivo.

3. Será salvo um arquivo com a extensão .json.

Upload do arquivo de configuração

1. Na opção 'Upload do arquivo de configuração', clique no botão "Enviar".

2. Na tela que será exibida, clique no botão "Escolher arquivo".

3. Selecione o arquivo com extensão ".json" que contenha as configurações do UMG.

Provisionamento automático - Zero Touch

"Administração" → "Provisionamento"

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.33.0.

O sistema de provisionamento "Zero Touch" da Khomp possibilita ao usuário fazer a configuração de vários gateways
UMG sem a necessidade de ter acesso ao equipamento.

Este recurso consiste em salvar o arquivo de configuração de UMG que irá conter as configurações que serão
consideradas padrão, em um sistema da Khomp que fica na nuvem. Quando um outro UMG for instalado e inicializado,
este irá fazer uma conexão segura com este sistema e irá provisionar estas configurações.

NOTA: A partir da versão 3.0.33.0, o UMG tem DHCP habilitado por padrão.

A Khomp disponibiliza dois sistemas em nuvem para o provisionamento Zero Touch:

Free Web Client: Uma Interface Web simplificada que permite apenas a inclusão de uma configuração através do
número de série e uma chave de segurança. Você pode acessar esta interface através do endereço
https://provisioning.svc.khomp.com. No entanto, é necessário entrar em contato com o suporte da Khomp para
solicitar o usuário e senha de cadastro.

NOTA: O usuário e senha solicitado no Free Web Client não são os mesmos usado para
acessar o UMG. Entre em contato com o suporte da Khomp para solicitar estas
credenciais.
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Insight!: É uma plataforma de inteligência para planejamento e tomadas de decisão em sistemas de telefonia que
permite gerenciar múltiplos gateways de telefonia de forma centralizada. Para mais informações acesse a página do
produto em https://www.khomp.com/pt/produto/insight/.

As configurações de cada UMG são protegidas por uma chave de grau militar única. Para cadastrar uma configuração
para um UMG, é necessário ter o serial e a chave de segurança gerada pelo UMG que irá receber o provisionamento.
Veja a seção "Chave de segurança - Secure Key" para saber como gerar a chave de segurança.

Para que o UMG receba as configurações do sistema de provisionamento, ele utiliza a sua chave única certificada pela
Khomp para autenticar-se com o servidor na nuvem e verifica se o cadastro da configuração na nuvem foi feito com o sua
chave de segurança. Sem a chave de segurança configurada, o UMG não consegue utilizar o provisionamento da Khomp.

Para que o UMG receba o provisionamento ao inicializar pela primeira vez, é necessário ter as configurações de DNS
configuradas, seja de forma manual ou através de um servidor DHCP.

Configurar o provisionamento zero touch

A partir da versão 3.0.33.0, o UMG possui a configuração de provisionamento já com o serviço Khomp de
provisionamento habilitado por padrão. Se necessário, é possível configurá-lo novamente,

1. Marque o campo "Habilitar".

2. Habilite a opção "Usar Serviço de Provisionamento da Khomp".

3. Clique no botão "Salvar".

Tela de configuração do provisionamento utilizando o serviço de provisionamento Khomp

Provisionamento com servidor proprietário

Também é possível provisionar arquivos disponíveis em servidores proprietários HTTP, HTTPS, ou FTP com ou sem
autenticação, disponíveis na nuvem ou localmente. Para isso, é necessário configurar seu UMG para provisionar
configurações nestes servidores, que devem disponibilizar os arquivos no formato
<ENDEREÇO_HOST>/<SERIAL_UMG>.json. Caso um domínio seja utilizado para o host desse servidor, o DNS deve
estar configurado como descrito anteriormente.

Exemplo

Servidor de provisionamento HTTP em http://provisioning.myserver.com/

Um UMG com serial 12345 irá procurar por um arquivo de configuração em http://provisioning.myserver.com/12345.json
ao ligar. Para ele provisionar, o servidor DNS deve estar configurado manualmente ou via DHCP.

Também é possível ter um servidor de provisionamento sem um domínio em ftp://192.168.0.10/ e esse mesmo dispositivo
procuraria por uma configuração em http://192.168.0.10/12345.json. Neste caso não é necessário ter DNS configurado.

Khomp Ind. e Com. Ltda. 1996-2022 :: Rua Joe Collaco, 253 :: Florianopolis/SC :: Brasil :: +55 48 3722-2900Manual (0671562)         SEI 22.0.000000365-8 / pg. 74

https://www.khomp.com/pt/produto/insight/
/kdevwiki/Arquivo:Configura%C3%A7%C3%A3o_Provisionamento_Khomp_-_pt-br.png


Você pode gerar um arquivo de configuração a partir de um UMG configurado indo na página de administração, e
clicando em Download do arquivo de configuração (Veja a seção "Provisionamento manual" para mais informações).
A configuração utilizada para provisionar o UMG deve ser compatível com o dispositivo. Caso contrário, o UMG não
importa a configuração.

Quando o UMG inicializar, é verificado se o código hash do arquivo de configuração do UMG é igual ao arquivo de
configuração disponível no servidor. Se o hash do arquivo disponível neste servidor for diferente do último hash que o
UMG provisionou, o UMG irá baixar e aplicar as novas configurações. Você pode checar o hash do último arquivo
importado em 'MD5', na página de provisionamento do UMG.

Configurar provisionamento com servidor proprietário

1. Marque o campo "Habilitar".

2. Desabilite a opção "Usar Serviço de Provisionamento da Khomp".

3. Selecione o protocolo utilizado pelo servidor: HTTP, HTTPS ou FTP.

4. Insira a URL e porta do servidor separados pelo caractere ":".

Exemplo: provisioning.myserver.com:123.

5. Se o servidor usado tiver autenticação, habilite a opção "Autenticação". Depois insira o usuário e senha nos
campos que serão exibidos.

6. Clique no botão "Salvar".

Imagem da configuração do provisionamento usando servidor proprietário

Configurar provisionamento por DHCP 66

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.33.0.

1. Marque o campo "Habilitar Provisionamento DHCP 66".

2. Clique no botão "Salvar".

Agora, caso o UMG detecte a opção 66 no DHCP, ele irá ignorar as atuais configurações de provisionamento e
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Agora, caso o UMG detecte a opção 66 no DHCP, ele irá ignorar as atuais configurações de provisionamento e
provisionar como um servidor de provisionamento proprietário via tftp no endereço recebido pela opção 66 no DHCP
como tftp://<hostname>/<serial>.json.

Chave de segurança - Secure Key

"Administração" → "Secure Key"

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.33.0.

O Secure Key é um conjunto de uma chave secreta e um certificado assinado pela Khomp que possibilita identificar a
identidade do UMG de maneira segura. Essa chave é gerada no UMG e somente o UMG tem acesso a ela. O certificado é
assinado pela Khomp e atesta a posse da chave pelo UMG. Cada UMG tem sua chave de segurança.

UMG com versões antigas

Todos os gateways UMG que saíram de fábrica com a versão 3.0.33.0 já contém a chave assinada. Se seu UMG foi
adquirido com uma versão mais antiga, siga o procedimento observado a seguir para gerar o certificado:

1. Clique no botão "Gerar". Este procedimento pode levar alguns minutos para finalizar.

2. Na opção 'Baixar requisição de assinatura da Secure Key', clique no botão "Baixar". Será salvo um arquivo com
extensão .csr.

3. Envie esta requisição em anexo para o e-mail suporte@khomp.com solicitando o certificado.

4. Após você ter recebido o certificado da Khomp, faça o upload do certificado no UMG. Para isso clique no botão
"Enviar" na opção 'Enviar certificado da Secure Key'.

Se o procedimento anterior for realizado com sucesso, será exibido o estado "Verificado" na opção 'Estado da Secure
Key'.

Configuração de permissão e tipos de acesso

"Administração" → "Firewall"

Nesta seção é possível configurar permissões de acesso geral ouapenas registro ao portal web. Também é possível
bloquear a resposta a PING e ativar o acesso à interface de linha de comando do UMG.

Configurar controle de acesso de configuração

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.0.

Esta funcionalidade permite restringir o acesso à Interface Web e a CLI do UMG. O acesso só poderá ser realizadas
através de computadores que tiverem o endereço IP liberado.

A partir da versão 3.0.33.0, a página de controle de acesso à Interface Web foi migrada para o menu "Administração".
Foram implementadas melhorias de usabilidade e é permitido inserir um intervalo de endereços IP que poderão acessar a
interface.

Habilitar linha de comando de UMG: Permite ativar a interface de linha de comando (CLI) do UMG. Para mais
informações, acesse o Manual CLI UMG.
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1. Marque o campo "Habilitar".

2. Insira o endereço IP, ou um intervalo de endereços IP separados pelo caractere "-" , que poderá acessar a
Interface Web do UMG. Clique no botão +.

Por exemplo: 10.5.48.1-10.5.48.5

3. Caso necessário remover algum IP, clique no x ao lado do IP em questão no campo de endereços IP autorizados.

4. Clique no botão "Salvar".

5. Reinicie o UMG para que as alterações tenham efeito.

Imagem da configuração do controle de acesso à Interface Web

Controle de Acesso restante

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.34.0.

O Controle de Acesso restante é utilizado para restringir qualquer outro tipo de conexão/ligação exceto os endereços de
IP na lista de permitidos. Este controle não bloqueia o acesso à configurações, para tal necessidade, verificar seção
"Configurar controle de acesso de configuração".

1. Marque o campo "Habilitar".

2. Insira o endereço IP, ou um intervalo de endereços IP separados pelo caractere "-" , que poderá iniciar uma
conexão ou ligação. Clique no botão +.

Por exemplo: 10.5.48.1-10.5.48.5

3. Caso necessário remover algum IP, clique no x ao lado do IP em questão no campo de endereços IP autorizados.

4. Clique no botão "Salvar".

5. Reinicie o UMG para que as alterações tenham efeito.

Configurar acesso restrito à equipe de suporte

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.0.33.0.

Esta funcionalidade permite liberar o acesso ao UMG via SSH. Ao inserir um IP especifico, é liberado o acesso a este
determinado IP e dura somente durante esta sessão. Assim que o UMG reiniciar o IP perde acesso via SSH.
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1. Insira um IP no campo "IP da equipe de suporte".

2. Clique no botão "Habilitar".

3. Caso haja o desejo de desabilitar, clicar no botão "Desabilitar".

Imagem de configuração do acesso restrito à equipe de suporte

Regras adicionais de firewall

Ignorar requisição de ping: permite desabilitar o envio de resposta a requisições ping.

Configurar Detecção de intrusão

"Administração" → "Serviços" → "Firewall"

Este recurso está disponível a partir da versão: 3.34.0.

Esta funcionalidade permite proteger o gateway contra ataques automatizados. Ele bane IPs que tenham tentativas de
Register e Invite invalidadas pelo gateway ou pela sobrevivência.

1. Marque o campo Habilitar Detecção de SIP Register e Invite por força bruta.

2. Caso necessário, insira IPs que nunca deverão ser banidos na WhiteList.

3. Clique no botão Salvar.

4. Reinicie o UMG.

É possível ver quais IPs estão banidos atualmente na lista de IPs banidos na página de configuração.

Serão banidos IPs que errem 3 vezes no intervalo de 10 minutos, eles ficarão banidos enquanto houver 3 tentativas falhas
nos últimos 10 minutos.

Alterar tema da Interface Web - OEM

É possível alterar a logo, assim como o esquema de cores da Interface Web do UMG. Para alterar o tema da Interface
Web do UMG, primeiramente acesse a Interface Web do seu UMG pelo navegador Web.

Após acessar a Interface Web digitando o usuário e senha do seu UMG, acesse o endereço <ENDEREÇO_UMG>/oem,
ex.: 10.10.10.100/oem. Faça login digitando o usuário e senha descritos a seguir:

Usuário: oem

Senha: khomp

Ao acessar a página do OEM, serão exibidos 4 painéis de configuração: Senha, Informação da página, Logo e Cores.

Após alterar o tema da Interface Web do UMG, é possível exportar estas definições clicando no botão Exportar. A senha
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Após alterar o tema da Interface Web do UMG, é possível exportar estas definições clicando no botão Exportar. A senha
de acesso não é exportada. Será salvo um arquivo com extensão .tar.gz, que pode ser usado para importar no mesmo
UMG, ou em outros gateways UMG.

Senha

Usado para alterar a senha de acesso à página OEM. Se você customiza o UMG para entregar a seus clientes, é
recomendável alterar esta senha. Esta senha não é alterada mesmo se o UMG for redefinido para as configurações de
fábrica.

ATENÇÃO: Não é possível recuperar a senha de acesso à página OEM. Certifique-se
de guardar esta senha em um local seguro.

Informação da página

Contém os campos para registrar o título da página Web (exibidas no navegador Web), nome e site da empresa. Estas
duas últimas informações são exibidas na parte inferior da Interface Web.

Logo

Permite inserir a logo da empresa para customizar a Interface Web. São 3 tipos de imagens:

Logotipo: Imagem principal que será exibida em todas as páginas da Interface Web. É suportado somente imagens
PNG com até 128 KB. Dependendo das dimensões da imagem, o UMG redimensiona para que tenha a melhor
visualização.
Símbolo: Imagem que é exibida somente ao acessar o menu "Administração" → "Botão Info". Também suporta
somente imagens PNG com até 128 KB.
Favicon: Exibe a logo na aba do navegador usada para acessar a Interface Web. Suporta somente arquivos ICO.

Cores

Contém as opções para seleção das cores que irão compor o tema. As cores podem ser selecionadas pela paleta de
cores, ou através da inserção do código hexadecimal da cor.

Monitoração

No menu superior da Interface Web, ao acessar o Link "Monitoração", as opções de monitoração do sistema serão
apresentadas. A monitoração do sistema inclui as seções "Dashboard", "Canais do Físicos" e "Canais do VoIP".

Em todas as seções da monitoração existe, na parte superior direita sobre o botão Atualizar na barra de menu, a
possibilidade de definir uma taxa de auto-atualização para os dados da monitoração. A taxa de atualização definida pelo
usuário define a frequência com a qual os dados serão atualizados.

Dashboard

Esta seção é específica para monitoração dos canais físicos e situação atual de funcionamento dos mesmos, estatísticas
das ligações e registros SIP.

Estado LTE

NOTA: As informações a seguir aplicam-se apenas para o modelo µSBC Connect.
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Caso o equipamento contenha a interface de rede LTE o Dashboard apresentará o estado desta conexão, contendo os
campos:

Campo Descrição

Estado do
modem:

Informa se o modem está em operação ou não

Estado do Sim
card:

Possibilita a identificação se o sim card está corretamente inserido no slot.

CIMI Indica a Identidade de assinante móvel internacional do sim card

ICCID Indica o número serial impresso no sim card. Este identificador é único mundialmente

Estado do
registro

Informa o estado do registro do sim card. Os valores possíveis são:

Não registrado; Registrado, home; Não registrado, procurando; Registro negado; Desconhecido;
Registrado, roaming

Tecnologia Indica a tecnologia de conexão utilizada. Os valores possíveis são: No service; GPRS; E; 3G; 3G+; 4G

Operadora Indica o provedor de serviço

Sinal Indica a intensidade de sinal recebida

Endereço de IP Indica o endereço de IP obtido pela interface de rede

Dados Apresenta se o sim card está com dados ativos

Caso o modem esteja ocupado, nenhuma das opções serão apresentadas, a interface indicará que as informações estão
sendo carregadas.

Estado do Link

Esta seção é exibida caso o modelo do UMG contenha um módulo E1. Abaixo mais detalhes.

Alarmes

Se o Link está ativo e operacional, a caixa de estado do Link será verde, indicando o texto "Link UP". Se o Link não está
ativo, a caixa de estado será vermelha com o texto que representa o(s) alarme(s) disparado(s).

Os possíveis alarmes são:
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Alarme Significado Possíveis Causas

Perda de sinal circuito de Rx interrompido cabo desconectado

Central reportando falha em algum
ponto

-
cabo conectado, equipamento remoto
ligado e não-configurado

Quadro fora de sincronia perda do alinhamento de quadro
cabo conectado, mas equipamento
remoto desligado.

Falha de alinhamento de multiquadro perda do alinhamento de multiquadro
equipamento remoto configurado com
tipo de sinalização incorreta

Falha reportada pela central equipamento remoto com algum alarme
circuito Tx interrompido, CRC4 não
configurado, falha interna no
equipamento remoto

Taxa de erros excessiva reservado -

Alarme desconhecido reservado -

Controlador E1 danificado erro no controlador E1
framer do Link (componente de
hardware) com problemas

Framer não inicializado Significado: E1 não inicializado
Possíveis causas: Dispositivo não
configurado

Variações

Indica se há variações nos contadores de erros dos Links. Por exemplo, se em um dado momento um cabo apresentar um
mal contato e depois disso o erro desaparecer, os contadores vão indicar que houve algum problema.

São monitorados os seguintes contadores:
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Variação Significado Possíveis Causas

Bloqueado contagem de quedas no Link presença de algum alarme crítico

Perda de sinal transições do alarme de perda de sinal -

Notificação de alarme
transições do alarme de rede (central
reportando falha em algum ponto)

-

Alarme de quadro
transições do alarme de quadro
(quadro fora de sincronia)

-

Alarme de multiquadro
transições do alarme de multiquadro
(falha de alinhamento de multiquadro)

-

Alarme remoto
transições do alarme remoto (falha
reportada pela central)

-

Alarme de escorregamento quantidade de quadros descartados Links operando com clocks diferentes

PRBS reservado -

E-Bits incorretos
quantidade de E-Bits recebidos
incorretos

configuração incorreta de CRC4

Variação Jitter reservado -

Tempo de quadro sem sincronismo reservado -

Quadros sem sincronismo reservado -

Erros de quadro
quantidade de quadros (timeslot zero)
recebidos incorretos

presença de alarmes de quadro, Links
operando com clocks diferentes,
aterramento precário do equipamento

Violação bipolar
quantidade de violações bipolares
(HDB3) recebidas

jumpers de aterramento não
conectados, aterramento precário do
equipamento, circuito físico com
problemas

Erro CRC-4
quantidade de quadros de CRC4
recebidos incorretos

configuração de CRC4 incorreta,
aterramento precário do equipamento,
circuito físico com problemas

Canais físicos e canais VoIP

Estas seções reúnem as informações de monitoração dos canais do dispositivo. A lista de canais oferece as seguintes
informações:

Canal: Índice do canal dentro do dispositivo, um número de 0 a 29, sendo 30 a quantidade de canais disponíveis no
dispositivo.
Módulo: Interface de telefonia.
Estado: Informa o estado de um determinado canal (livre, falha ou em chamada).
Entrantes: Total de chamadas recebidas.
Saintes:

Quantidade: Total de chamadas de saída.
Falhas: Chamadas de saída sem sucesso.
Completadas: Chamadas de saída com sucesso.

A monitoração dos canais VoIP apresenta ainda o Mean Opinion Score (MOS), um indicador de qualidade de chamada
de acordo com a rede (latência, jitter, etc). São dois indicadores:

Listen Quality (LQ) - qualidade do áudio escutado.
Conversation Quality (CQ) - qualidade do áudio escutado no outro lado da chamada.

NOTA: Para limpar as informações dos canais clique no botão Limpar.
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SNMP

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerência definido a nível de aplicação. É utilizado
para obter informações de servidores SNMP - agentes espalhados em uma rede baseada na pilha de protocolos TCP/IP.
O gerenciamento da rede através do SNMP permite o acompanhamento simples e fácil do estado, em tempo real, da
rede, podendo ser utilizado para gerenciar diferentes tipos de sistemas. Os dados são obtidos através de requisições de
um gerente a um ou mais agentes.

O agente é um processo executado na máquina gerenciada, responsável pela manutenção das informações de gerência.
O gerente é um programa executado em uma estação servidora que permite a obtenção e o envio de informações junto
aos dispositivos gerenciados mediante a comunicação com um ou mais agentes.

Download MIB

O UMG, como um equipamento gerenciado, é visto como um conjunto de variáveis que representam informações
referentes ao seu estado atual. Estas informações ficam disponíveis ao administrador através de consulta. Cada máquina
gerenciada pelo SNMP deve possuir um agente e uma base de informações MIB.

MIB é um conjunto dos objetos gerenciados que abrange as informações necessárias para o gerenciamento da rede ou,
no caso do UMG, as informações de telefonia. Um objeto gerenciado é a visão abstrata de um recurso real do sistema.
Assim, todos os recursos que devem ser gerenciados são modelados e as estruturas dos dados resultantes são os
objetos gerenciados.

Para fazer o download do MIB do UMG, acesse o menu "Administração" → "Manutenção".

Na opção "SNMP MIB", clique em "Baixar".

Monitoração no UMG

O UMG disponibiliza os seguintes objetos para monitoração do sistema via o protocolo SNMP: dispositivos, Links e
canais.

Dispositivos

Informação do sistema:

Quantidade de dispositivos.

Informação de cada dispositivo:

Índice.
Descrição.
Estado de operação.
Tipo.
Modelo.
Quantidade de Links.
Quantidade de canais.
Quantidade de canais habilitados.
Quantidade de canais livres.
Quantidade de canais em falha.
Quantidade de canais ocupados.

Links

Informação de cada Link:
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Estado de operação.
Descrição.
Sinalização.
Alarme do estado de operação.

Contadores de erros de cada Link:

Bloqueado.
Perda de sinal.
Notificação de alarme.
Alarme de quadro.
Alarme de multiquadro.
Alarme remoto.
Alarme de escorregamento.
PRBS.
E-bits incorretos.
Variação jitter.
Tempo de quadro sem sincronismo.
Quadro sem sincronismo.
Erros de quadro.
Violação bipolar.
Erro CRC4.

Canais

Informação de cada canal:

Sinalização.
Estado.
Estado do áudio.
Funcionalidades habilitadas.

Estatísticas de cada canal:

Quantidade de chamadas entrantes.
Quantidade de chamadas saintes.
Quantidade de chamadas saintes completadas.
Quantidade de chamadas saintes com falhas.
Quantidade de desconexões remotas.
Quantidade de desconexões locais.

Estatísticas de erro de cada canal:

Canal ocupado.
Não atendeu.
Ligações rejeitadas.
Número mudado.
Número inválido.
Sem serviço.
Congestionamento.
Falha na rede.
Outro tipo de falha.

Canais do Link

Informações específicas dos canais de cada dispositivo:

Quantidade de canais.

Informações específicas de cada canal:
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Estado.

Canais SIP

Informações específicas dos canais SIP de cada dispositivo:

Quantidade de canais.

Informações específicas de cada canal SIP:

Estado.

Exemplo prático para a leitura dos objetos

O comando snmpwalk realiza uma sequência encadeada de requisições de forma automática. Ao invés de ler/requisitar
objeto por objeto, o comando a seguir retornará todos os objetos monitoráveis no UMG.

 $ snmpwalk Endereco_IP_UMG:161 -v 1 -c khomp .1 -m /path/to/KHOMP-MIB

Exemplo:

 $ snmpwalk 10.10.10.100:161 -v 1 -c khomp .1 -m /path/to/KHOMP-MIB

Atualização

A atualização do UMG pode incluir melhorias nos recursos existentes, novas funcionalidades e correções.

Antes de iniciar o procedimento de atualização, é recomendado realizar o backup das configurações do UMG. Acesse o
menu "Administração" → "Manutenção". Na opção "Download do arquivo de configuração", clique no botão "Baixar".

O procedimento de atualização está padronizado de acordo com a versão atual encontrada no sistema do UMG.

ATENÇÃO: O procedimento de atualização não deve ser interrompido.

Procedimento de atualização da versão 1.X.X até a 2.X.X para a versão 3.X.X:

Atualização via firmware.
O arquivo de firmware é acessado na área do cliente, que fica no site da khomp.

1. Para obter o arquivo de firmware, acesse o site da Khomp, entre no menu "Suporte Técnico" → "Área
Restrita".

2. Entre com o seu usuário e senha de acesso.

3. Acesse o menu "Downloads", selecione a opção "UMG" e clique em "Confirmar".

4. Uma nova interface será gerada com as opções de download disponíveis, escolha a mais adequada para
sua solução e clique no botão "Download". O passo 5 é executado para arquivo de firmware do tipo ".bin" e o
passo 6 para atualizar via "modo de recuperação".

5. Para carregar o arquivo de firmware com formato .bin, acesse a Interface Web do UMG e entre nos menus:
"Administração" → "Manutenção" → "Atualizar" → "Atualizar". Selecione o arquivo de firmware e clique no
botão "Enviar" A atualização será concluída após a reinicialização do sistema.

6. Para entrar em modo de ecuperação, onde será necessário carregar o firmware, acesse a Interface Web
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do UMG e entre nos menus: "Administração" → "Manutenção" → "Atualizar" → "Recuperar". O UMG vai
reiniciar no modo de recuperação, mantendo o IP, e possibilitando carregar o novo firmware.

Procedimento de atualização entre a versão 3.0.30.0 e a versão 3.0.33.0:

Recomenda-se apenas atualizar no modo de recuperação (com o arquivo de firmware).

1. Para obter o arquivo de firmware, acesse o site da Khomp, entre no menu "Suporte Técnico" → "Área
Restrita".

2. Entre com o seu usuário e senha de acesso.

3. Acesse o menu "Downloads", selecione a opção "UMG" e clique em "Confirmar".

4. Uma nova interface será gerada com as opções de download disponíveis, escolha a mais adequada para
sua solução e clique no botão "Download".

5. Entre em modo de recuperação, onde será necessário carregar o firmware, acesse a Interface Web do
UMG e entre nos menus: "Administração" → "Manutenção" → "Atualizar" → "Recuperar". O UMG vai reiniciar
no modo de recuperação, mantendo o IP, e possibilitando carregar o novo firmware.

O procedimento de atualização desde a versão 3.0.33.0 até a versão 3.0.37.X, era possível:

Atualizar via firmware (entrando em modo de recuperação) ou via "Package" (apenas pela Interface Web).

Efetue o procedimento observado a seguir para atualizar o UMG via Package ou aplique os procedimentos
indicados anteriormente para atualizar no modo de recuperação (com o arquivo de firmware).

1. Para obter o arquivo de atualização "Package", acesse o site da Khomp, menu "Suporte Técnico" → "Área
Restrita".

2. Entre com o seu usuário e senha de acesso.

3. Acesse o menu "Downloads", selecione a opção "UMG" e clique em "Confirmar".

4. Verifique a última versão disponível e faça o download do arquivo package-umgm-x.x.x.bin.

5. Na Interface Web do UMG, acesse o menu "Administração" → "Manutenção".

6. Na opção "Atualização" e recuperação do sistema, clique em "Atualizar".

7. Clique em "Escolher arquivo". Selecione o arquivo baixado.

8. Clique em "Enviar & Atualizar" e aguarde o término da atualização.

9. Após terminar a atualização, confira a versão do UMG, clicando no botão "Versão", no menu
"Administração" → "Manutenção".

Após a atualização, o dispositivo será reiniciado e a Interface Web será redirecionada para a tela de diagnóstico. Na
tela de diagnóstico, verifique se a cópia dos arquivos foi iniciada. Em caso de erro após a cópia dos arquivos,
prossiga com a recuperação do sistema (ver seção "Modo de recuperação").

NOTA: Após a versão 3.0.33.0, pode-se atualizar o UMG via package para versão mais
recente disponibilizada.

A partir da versão 3.0.38.0:

Só é possível atualizar o UMG via firmware, não sendo necessário entrar no modo de recuperação para tal.
O arquivo de firmware é acessado na área do cliente, que fica no site da khomp.
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1. Para obter o arquivo de firmware, acesse o site da Khomp, entre no menu "Suporte Técnico" → "Área
Restrita".

2. Entre com o seu usuário e senha de acesso.

3. Acesse o menu "Downloads", selecione a opção "UMG" e clique em "Confirmar".

4. Uma nova interface será gerada com as opções de download disponíveis, escolha a mais adequada para
sua solução e clique no botão "Download".

5. Para carregar o arquivo de firmware com formato .bin, acesse a Interface Web do UMG e entre nos menus:
"Administração" → "Manutenção" → "Atualizar" → "Atualizar". Selecione o arquivo de firmware e clique no
botão "Enviar". A atualização será concluída após a reinicialização do sistema.

Exemplo::
A atualização da versão 3.0.33.0 para a versão 3.0.38.0 pode ser realizada via package.
Da versão 3.0.38.1 em diante, a atualização é aplicada somente via firmware.

Modo de recuperação

Caso ocorrer erros durante a atualização do UMG, é recomendado utilizar o Modo de Recuperação para restaurar todo o
sistema.

Se o aparelho estiver somente inacessível por má configuração, é recomendado utilizar a restauração para configurações
de fábrica, onde o UMG restaura as configurações iniciais do firmware, mantendo os arquivos de licença, OEM e
SecureKey.

Os procedimentos de recuperação e o de restauração de configurações podem ser iniciados pela Interface Web, se o
dispositivo estiver acessível, ou através do botão Reset presente no UMG.

Nos caso do procedimento de recuperação, é necessário obter o firmware do UMG. Para obter o firmware, acesse o site
da Khomp, menu "Suporte Técnico" → "Área Restrita". Verifique a última versão disponível e faça o download do arquivo
firmware-umg-x.x.x.bin.

ATENÇÃO: Os procedimentos de recuperação e restauração não devem ser
interrompidos.

Recuperação através da Interface Web

Para iniciar o modo de recuperação através da Interface Web, efetue os procedimentos observados a seguir.

NOTA: Neste modo de acesso, a atualização de firmware irá manter as configurações de
sistemas definidas no sistema.

1. Acesse o menu "Administração" → "Manutenção". Clique no botão "Atualizar" na opção "Atualização e recuperação do
sistema".

2. Clique no botão "Atualizar Firmware". O sistema será reiniciado em modo de recuperação com o endereço IP atual.

3. Após a reinicialização, recupere o sistema através do upload do firmware (firmware-umg-X.X.X.bin). Caso prefira, é
possível restaurar as configurações de fábrica pelo botão "Reset device to factory state".

4. Ao final do procedimento, acesse a Interface Web usando o endereço IP definido anteriormente.

Recuperação através do botão reset

Se o equipamento não estiver acessível pela Interface Web, é possível executar o modo de recuperação através do botão
reset, localizado na parte posterior do gateway.
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ATENÇÃO: Neste modo de recuperação, a atualização de firmware restaura todo o
sistema com o novo firmware, juntamente com a restauração das configurações de
fábrica. Todas as configurações atuais do sistema serão perdidas.

Efetue o procedimento observado a seguir para recuperar o UMG através desta forma:

1. Desligue o equipamento, tirando-o da tomada.

2. Ligue o equipamento mantendo o botão "Reset" pressionado por cerca de 5 segundos. Utilize algum objeto fino, como
um clipe, para acessar e pressionar o botão.

3. Após a reinicialização, recupere o sistema através do upload do firmware. Caso prefira, é possível restaurar as
configurações de fábrica pelo botão Reset device to factory state.

4. Ao final do procedimento, acesse a Interface Web do UMG pelo endereço fornecido por DHCP ou através do endereço
IP padrão de fábrica 10.10.10.100 . O computador onde o acesso é feito deve ter a máscara de sub-rede 255.255.255.248
e um IP válido nessa range (por exemplo 10.10.10.101).

Diagnóstico

No menu superior da Interface Web, ao acessar o Link "Diagnóstico", as opções de diagnóstico do sistema serão
apresentadas. O usuário pode visualizar as últimas mensagens de Log, listar os arquivos de Log ou ativar o Log remoto.

Logs

A tela inicial de diagnóstico permite a leitura das últimas mensagens de Log do sistema ou o download do arquivo. Os
Logs cujo nome inicia com "volatile" são mantidos apenas enquanto o UMG está em funcionamento. Quando o UMG é
reiniciado, estes Logs são perdidos.

Todas as mensagens contém alguns elementos padrão para facilitar a sua identificação e origem. O primeiro caractere
indica o nível de criticidade da mensagem. A tabela a seguir mostra os caracteres do mais crítico ao menos crítico.

Elemento Descrição

E Mensagens de erro. Geralmente indica a incapacidade de algum serviço de operar adequadamente.

W Mensagens de aviso de problema. Geralmente indicam algum comportamento que não incapacita a operação
do serviço, mas pode prejudicar o resultado esperado.

I Mensagens informativas, geralmente indicam início e fim de execução de serviços, bem como início e fim de
operação de dispositivos.

N Mensagens de notificação. São informações relevantes, mas normalmente não são prejudiciais à operação
do sistema.

T Mensagens de depuração informam dados de depuração dos serviços. São úteis na depuração de algum
problema de operação.

Mensagens em prioridade de erro, aviso e informativa são gravadas. Mensagens em prioridade de notificação e
depuração podem ser obtidas apenas pelo modo de Log remoto

Após o caracter que indica a criticidade, é registrado a data e hora que o evento ocorreu.

No final da linha, entre parênteses, é registrado o nome do serviço que emitiu a mensagem.

Algumas convenções utilizadas pelos serviços:

Informar o dispositivo utilizando a letra D seguida do número de série ou índice do dispositivo.
Informar o canal utilizando a letra C seguida do número do canal.
Informar o Link utilizando a letra L seguida do número do Link.
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Os arquivos podem ser acessados utilizando o serviço de FTP, no diretório Log.

Log Remoto

Na tela de Log remoto, é possível configurar o UMG para enviar as mensagens de Logs para algum servidor remoto. O
usuário pode configurar o envio das mensagens para os servidores da KHOMP ou definir outro destino ao inserir o
endereço IPv4 desejado. Ao configurar para que seja enviado para outro destino é ainda possível escolher entre o envio
utilizando o serviço de logs proprietário da Khomp ou o envio de acordo com o padrão Syslog.

NOTA: Se utilizar outro destino para o envio das mensagens com o serviço de logs
proprietário da Khomp, é necessário que o destino possua a K3L instalada. Se habilitado
outro destino e o padrão Syslog, o UMG irá enviar as mensagens para porta 514, porta
padrão para comunicação do serviço..

Durante o período em que o modo de Log remoto estiver habilitado, o UMG enviará para servidores externos as
informações necessárias para diagnóstico.

Estas informações podem incluir os detalhes das chamadas e todas as funcionalidades ativas. Caso habilitado o envio
utilizando o padrão Syslog, o UMG irá enviar os logs com facility igual a local5 e o nível dos logs apresentados na tabela
acima serão mepeados para os níveis disponíveis no padrão Syslog.

Para ativar o modo de Log remoto, é necessário que o UMG esteja conectado à uma rede com acesso à internet.

A transmissão de dados ocorrerá através desta conexão, sem criptografia. A Khomp não possui controle sobre os dados
durante a transmissão. Não nos responsabilizamos pela interceptação dos mesmos por terceiros durante o processo de
transmissão.

Caso a Khomp seja o destinatário destas informações, nos comprometemos a utilizar estas informações apenas para
realizar diagnósticos e melhorias no equipamento. A Khomp não autoriza a transferência destas informações à terceiros e
também prove meios para evitar que estas informações sejam acessadas sem autorização.

Ferramentas

Na tela de ferramentas, é possível utilizar as ferramentas de diagnóstico disponíveis para auxiliar na detecção de
eventuais comportamentos inesperados, ou fora do padrão.

Captura de pacotes: Dispõe de três botões, 'Inicio', 'Fim' e 'Download'. O processo de dump não é interrompido
automaticamente. O arquivo de dump rotaciona conforme um tamanho predefinido, sendo necessário clicar no botão
'Fim', para que se encerre a captura.

Ferramentas de rede: Permite a execução dos comandos 'Ping' e 'Trace route'.

Chamada teste de sinalização e identificação de chamadas: Utiliza um canal físico do equipamento para realizar
uma chamada de teste que conecta o canal definido a um dispositivo SIP que permita gravação. Quando
estabelecida, esta chamada permite ouvir o áudio em alta impedância, isto é, o áudio da linha antes do recebimento
ou realização de uma ligação.

NOTA: O recurso a seguir aplica-se apenas para o modelo µSBC Connect.

Teste Modem LTE: Permite a execução de teste relacionados ao modem LTE. É possível executar o teste básico,
que contempla a verificação relacionada ao hardware, ao clicar em Iniciar sem a opção 'Conectividade' ativada.
Caso este campo esteja habilitado, além do teste básico, o equipamento verificará o funcionamento da conexão do
modem, utilizando a APN e o sim card escolhidos.

Khomp CLI UMG

O Khomp CLI (Command Line Interface), é a interface em linha de comando desenvolvida pela KHOMP, que permite
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O Khomp CLI (Command Line Interface), é a interface em linha de comando desenvolvida pela KHOMP, que permite
configurar e monitorar o funcionamento do UMG através de um terminal remoto. Este recurso permite a manutenção e
supervisão dos equipamentos, em um local centralizado, ou em redes restritas que não possam acessar a Interface Web
do gateway.

Para acessar o manual de informações, clique no link "Manual CLI UMG".

NOTA: O Khomp CLI ainda não está disponível no UMG Modular 1200.

Acessar o UMG via FTP

O UMG também pode ser acessado através do protocolo FTP usando o mesmo endereço IP definido para acesso à
Interface Web. O acesso através deste protocolo tem duas funções: "Acesso aos arquivos CDR" e "Acesso aos arquivos
de Logs do UMG".

Acesso aos arquivos CDR

Todos os registros CDR ficam disponíveis para download no diretório /cdr. Estes arquivos devem ser removidos
manualmente para liberação de espaço.

Acesso aos arquivos de Logs do UMG

Todos os arquivos de Logs atuais ficam disponíveis no diretório /log. Arquivos de Logs mais antigos são armazenados
no subdiretório /log/old. Estes arquivos são gerenciados pelo UMG. Os arquivos mais antigos são removidos
automaticamente para liberar espaço em disco.

O acesso através do protocolo FTP está limitado para que não haja conexões simultâneas. Apenas 1 usuário (um
endereço IP) pode acessar o UMG simultaneamente.

Resolução de problemas

Os Links estão configurados porém o E1 não alinha

Verifique a qualidade dos cabos através de testadores.
Verifique se estão conectados o TX/RX conforme observado anteriormente, no manual.

E1 Link está alinhado porém os canais ISDN estão down

Verificar Network e User side de cada um dos nós.

Estou sem acesso ao equipamento pois a interface rede não responde

Verificar cabo de rede.
Verificar se há conflito de IP's na rede.

O áudio das chamadas está mudo

Verifique se o TX/RX de um E1 não está conectado no TX/RX de outro E1.
Verifique se o UMG está configurado com os mesmos Codecs do SIP Server.
Verifique se as portas RTPs são as mesmas do SIP Server.

As chamadas não estão sendo roteadas

Verificar necessidade de utilizar o IP do pacote como endereço para resposta.
Verificar a necessidade de utilizar o user-part da URI como número de B.
Verificar se o UMG e o SIP Server estão utilizando a mesma porta para sinalização SIP.
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Voltar para Portal

Verificar inconsistências nas alterações dos números de origem e destino nas rotas.

Ocorreu um erro durante o processo de atualização do firmware. O que eu faço?

Caso ocorrer algum erro durante o processo de atualização do firmware, desligue o equipamento e religue-o após 5
segundos. Fazendo esse procedimento o UMG irá iniciar normalmente.

Estou com os cabos de rede conectados ao gateway. Mas estou sem acesso à rede.

As duas portas de redes foram projetadas para estarem ligadas a redes diferentes. Portanto, se elas estiverem em
uma mesma rede o switch poderá apresentar comportamentos indesejados, entre eles a rede poderá deixar de
funcionar.

O SIM card não é registrado no UMG. A tela de monitoramento acusa falha no SIM.

Verifique se o SIM card está ativado na operadora de telefonia. Teste a realização e recebimento de chamadas do
SIM card em um telefone móvel, assim como o envio e recebimento de SMS.
Verifique se a antena está bem encaixada na placa GSM do UMG. Se a antena não estiver corretamente conectada,
o SIM card não irá conseguir se registrar na operadora de telefonia.

Obter acesso aos documentos

Você encontra o manual e outros documentos em nosso site, www.khomp.com. Veja como fazer o cadastro e login em
nossa área restrita.

Para usuários que não possuem cadastro:

1. No site da Khomp, acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
2. Clique em "Inscreva-se".
3. Escolha o perfil que melhor o descreve.
4. Cadastre seu endereço de e-mail. É necessário utilizar um e-mail corporativo.
5. Preencha o formulário que será enviado ao seu e-mail. Caso não tenha recebido em sua caixa de entrada, confira
sua caixa de spam.
6. Aplique os passos descritos a seguir para fazer login na área restrita.

Para usuários que possuem cadastro:

1. Acesse o menu "Suporte Técnico" → "Área restrita".
2. Faça login com seu endereço de e-mail e senha cadastrada.
3. Acesse a opção "Documentos". Você será direcionado à wiki da Khomp.

Você também pode entrar em contato com nosso suporte técnico através do e-mail suportegw@khomp.com ou pelo
telefone +55 (48) 3722-2940.
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À
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO 22/2022
PROCESSO INTERNO: 22.0.000000365-8

Itens 3 e 4.

Considerando que a empresa TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PARA TODOS EIRELI, sob o CNPJ de número 36.113.8882/0001-49 na condição de

participante do processo licitatório acima mencionado, ofertou o equipamento UMG FXS

240, sendo este considerado reprovado pelo setor demandante, KHOMP INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o no

01.277.298/0001-44, estabelecida na Rua Joe Collaço, 253 – Santa Mônica –

Florianópolis/SC, por intermédio de EMELINA MOIA BLANCO, função de Diretora

Administrativo/Financeiro, DECLARA para os devidos fins, que No Datasheet

UMG_FXS_240_-_PT_V1.pdf, o termo Contas VoIP refere-se à função perfil do

equipamento. Não tendo relacionamento assim com a função CONTA associado a RAMAL

que é descrito no Termo de Referência. O Equipamento UMG FXS 240 suporta 24 contas

VoIP associando-se a 10 perfis SIP (grupos) conforme pode ser comprovado no Manual no

item: Criar Grupos FXS "http://docs.khomp.com/Manual_UMG#Configurar_canais_FXS"

que segue anexo.

Florianópolis, 25 de julho de 2022.

___________________________________________

EMELINA MOIA BLANCO
Diretora Administrativo Financeiro
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