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2N® VoiceBlue Next má tyto parametry: 
 IP adresa 192.168.1.120 

 Příchozí port: 5060 

Siemens HiPath 3000 parametry: 
 IP adresa 192.168.1.50  

 Příchozí port: 5060 

SIP TRUNK PROPOJENÍ 
1) Pro nastavení trunku mezi VoiceBlue Next a Vaším PBX musíte nakonfigurovat SIP proxy 

(GSMIP) pro příchozí GSM hovory. SIP proxy (IPGSM) je navrženo pro zabezpečenou 

komunikaci pouze pro přenos z Vašeho PBX. Můžete zadat IP adresu a port, odkud budou 

příjmány SIP pakety  

V případě, že zanecháte 0.0.0.0, budou očekávány pakety ze všech IP adres.  

 

 

 

 

IP adresa a port 

odkud se příjmá 

přenos. 

IP adresa a port, 

kam se přenos 

posílá. 
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2) Konfigurace LCR tabulky („Least Cost Routing“) 

GSM operátor má např. v naší zemi prefix 6 a 7 s devíti místným číslem. Nastavení je 

následující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ti místné tel.č. 

(včetně prefixu!) 

 

Prefixy začínající 6  

a 7 
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3) Pro zadané prefixy musíte vytvořit LCR tabulku a pravidla. GSM skupiny (Groups) značí, která 

odchozí skupina bude použita. V GSM skupinách pak můžete definovat, která SIM karta bude 

použita pro odchozí hovory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odchozí skupiny 

pro jednotlivé SIM. 

Příchozí skupiny, 

pro jednotlivé SIM. 
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4) Konfigurace odchozích GSM skupin: 

Je možno nastavit různá nastavení pro každou GSM skupinu zvlášť (CLIR, volné minuty, 

virtuální vyzvánění, roaming, a jiné). 

 

 

5) Příchozí hovory 

Pro příchozí hovory můžete nastavit dvě skupiny, s různým nastavením a přiřadit je 

k jednotlivým GSM modulům. Nastavení je obdobné jako pro odchozí GSM hovory. 

 

V příchozích GSM skupinách můžete nastavit různá nastavení pro příchozí hovory. Na výběr 

jsou: odmítnutí, ignorování, příjem hovorů nebo funkce Zpětné volání („CallBack“).  
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Lze definovat seznam volaných čísel, která budou automaticky vytočena, pokud během času 

(definovaného) pro vytočení DTMF kódu uživatel nezadá volané číslo. Z konfigurace lze vidět 

nastavení 10. sekund pro zadání DTMF, po uplynutí této doby, pokud uživatel nezadá volanou 

stanici, budou hovory automaticky směrovány na stanici 101 vaší PBX (pokud je nastaveno SIP 

proxy (GSMIP) ve VoIP parametrech). 

 

 

 

Seznam 

volaných čísel. 
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SIEMENS HiPath 3000 verze 8.0     

1) Vytvoření nového SIP trunku 
Přidat nový trunk – Trunks → IP Trunks 

Číslo trunku (number) = číslo VoIP kanálu 

Je potřeba přídat IP trunk do Trunk skupiny 16 (Trunk group 16) (vždy pro IP trunk). Tenko 

trunk je pojmenován „interwork“, viz. následující obrázek.  

 

 

 

Nastavení skupiny trunk 16 (Trunk group 16), je znázorněno na následujícím obrázku. 

Důležité je použít  „en-bloc sending“, pro odeslání volaného čísla.  
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2) LCR NASTAVENÍ NA PBX 
Vstupte do menu ”Least cost routing” → ”Dial plan” 

 

Ukázkové nastavení vytáčených číslic: 

0C6Z znamená:   0... prefix pro odchozí hovory z PBX 

  C... uživatel obdržel vytáčecí tón (morseovkové A)  

  6... Prefix do GSM sítě 

  Z... Neomezený počet číslic 

A nyní prefix, který je potřeba poslat do směrovací tabulky (v našem případě směrovací tabulka 

3 – „Route table 3“)  
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Vyberte Vaši routovací tabulku a klikněte na “Dial rule wizard”.  Nyní lze nadefinovat vytáčecí 

pravidlo A. („Dial rule format: A“).To znamená opakovat všechny číslice po C (0 se odstraňuje 

od volaného čísla). 
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3) Nastavení VoIP karty-přes web rozhraní (HG 1500 V.8.0) 
Prvně je nutno mít licenci pro VoIP kanály (2 kanály by měly být otevřeny standardně) 

Vstupte do menu: Explorers → Voice Gateway → PBX → Nodes 

Důležité 1 Musí být nastaveno pro příchozí přenos z 2N® VoiceBlue brány. Toto nastavení je 

pro směrování do Vašeho systému. 

„LAN trunking protokol“ musí být “Native SIP” a IP adresa je IP ze Siemens  HiPath 300.  

 

Důležité 2 musí být nastaveno pro odchozí přenos do 2N® VoiceBlue brány.  

„LAN trunking protokol“ musí být “Native SIP” a IP adresa je IP 2N® VoiceBlue brány.  
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Siemens HiPath může kontrolovat spojení s bránou pomocí nastavení “Alive monitoring”.  Toto lze 

nastavit v „Node setting“ a lze vybrat PING nebo TCP IP monitoring. Obě dvě metody jsou 

podporovány 2N® VoiceBlue bránou.  

Směrování - Routing 
Nyní je potřeba nastavit směrování číslic do vámi předdefinovaných uzlů („Node“).  

Příklad nastavení: 

 Čísla 6 a 7 jsou směrovány do uzlu 2. Kde je brána 2N® VoiceBlue Next 

 Číslo 1 je směrováno do uzlu 1. Tento uzel je pro vlastní Siemens HiPath PBX. 

 

 

Nastavení kodeků 
Vstupte do menu: Voice Gateway → Codec Parameters 

Lze nastavit priority kodeků.  

Siemens HiPath podporuje DTMF pomocí RFC 2833.  
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Příchozí hovor z 2N® VoiceBlue Next 
Na VoIP kartě jsme již nastavili směrování pro prefix „1“ do Siemens HiPath PBX.  

Nyní příchozí číslo z 2N® VoiceBlue Next je porovnáno s „DID“ číslem a směrováno na 

příslušný telefon. 
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