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  Cảm ơn vì đã chọn Yeastar S-Series IP PBX. Hướng dẫn này dành cho các quản trị viên, những    

 người cần chuẩn bị, cấu hình và vận hành S-Series IP PBX. Trong hướng dẫn này, chúng tôi mô tả   chi tiết 

về các tính năng và cấu hình của PBX. Chúng tôi bắt đầu bằng cách giả sử bạn quan tâm   đên S-Series 

IP PBX và cũng đã quen với mạng và các ngành công nghệ thông tin. 

  

Products Covered  

Hướng dẫn này giải thích cách cấu hình các sản phẩm sau:  

• Yeastar S20 IP PBX  

• Yeastar S50 IP PBX  

• Yeastar S100 IP PBX  

• Yeastar S300 IP PBX 

  

Related Documents  

Các tài liệu liên quan sau đây có sẵn trên website của Yeastar     : http://www.yeastar.com.  

  

Document  Description  

Yeastar S-Series Datasheet  

  

Datasheet cho Yeastar S-Series.   

Yeastar S20 Installation Guide  

Yeastar S50 Installation Guide  

Yeastar S100 Installation Guide  

Yeastar S300 Installation Guide  

Hướng dẫn cài đặt cho Yeastar Series IP PBX.  

  

Yeastar S-Series Extension User Guide  

  

Người dùng có thể tham khảo các hướng dẫn để được 
hướng dẫn cách để đăng nhập vào accounts,  và cách 
cấu hì nh các t ài khoản của họ, nghe gọi ghi âm, kiểm 
t ra t in nhắn t hoại, vv 

  

An toàn khi làm việc với điện 

 

 

• Không sử dụng một adapter của bên thứ 3.  

• Không bật nguồn trên các thiết bị đang cài đặt.  

• Không làm việc trên thiết bị, kết nối hoặc ngắt kết nối khi có giông sét.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.yeastar.com/
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  Tổng quan S-Series  
 

 Chương này gồm các phần:   

• Giới thiệu  

• Tính năng nổi bật    Expansion Board  

• Tổng quan phần cứng 

Gioi thiệu  
Thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ lên đến 500 user và được tạo ra từ những công 

nghệ mới nhất. Dòng Yeastar S-Series sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều chi phí, năng suất 

và hiệu suất làm việc được cải thiện đáng kể, chất lượng và sự an toàn được nâng cao.  

The all new S-Series is engineered for the communications needs of today and tomorrow, and with the 

Yeastar unique modular design future proofs your investment choice.  

Tính năng nổi bật  
Các giải pháp thân thiện người dùng (Easy to use) 

Giao diện và đồ họa trực quan với người dùng. 

 Tính năng Phone Provisioning thuận tiện giúp bạn tiết kiệm được thời gian.    

 Tất cả mọi thứ có thể được quản lý từ bất cứ nơi nào có Internet. 

Những lựa chọn về tính năng và công nghệ  

 Tính năng VoIP và kết nối điện thoại Analog.  

 Có nhiều sự lựa chọn để kết nối ra ngoài gồm SIP, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, và cellular  networks.  

 Số cuộc gọi đồng thời và số lượng user tối đa được mở rộng.  

 App Center tích hợp các tính năng mà bạn có thể thêm khi cần chúng. 

Hệ thống điện thoại ít rủi ro  

 Nguồn Meanwell có tính năng MTBF>560Kh.  

 CPU Freescale xử lí chất lượng cao và công nghệ xử lý giọng nói hàng đầu TI DSP.  

 Cổng kết nối TE Connectivity với một lớp mạ vàng dày 15 μ.  

 Hệ thống đèn bảo vệ trên các cổnganalog theo ITU-T K.20/45/21 8/20 ms và chuẩn GR-1089. 

Hoạt động an toàn và độ bền yêu cầu  

 Chuẩn TLS, SRTP, và HTTPS bảo mật tốt hơn.  

 Bảo vệ và chống lại các cuộc tấn công với built-in Firewall.  

 Hệ thống giám sát sẽ được thông báo khi có những bất thường xảy ra.   
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Learn more about Yeastar S-Series here:  http://www.yeastar.com/S_Series_VoIP_PBX  

  

Expansion Board  
Yeastar S100 và S300 được mở rộng.  

• S100 hỗ trợ 2 EX08/EX30 Expansion Spans; hỗ trợ 1 D30 Module.  

• S300 hỗ trợ 3 EX08/EX30 Expansion Spans; hỗ trợ lên đến 2 D30 Modules.   

  

  Expansion Board – EX08  

EX08 board hỗ trợ lên đến 4 modules (8 ports).  

Tùy chỉnh Module  

  

• O2 Module  

• S2 Module  

• B2 Module  

• GSM Module  

• UMTS Module  

• CDMA Module  

   

  Expansion Board – EX30  

  EX30 board hỗ trợ 1 E1/T1 port.   

  

D30 Module  

  D30 là một DSP module, được sử dụng để mở rộng công suất PBX. Với mỗi D30 module được thêm, 

số lượng extensions được tăng thêm 100 và số cuộc gọi đồng thời bổ xung thêm 30. 

  

http://www.yeastar.com/S_Series_VoIP_PBX
http://www.yeastar.com/S_Series_VoIP_PBX
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Hardware Overview   

Yeastar S20  

 
  

 

Yeastar S50   

  

  

  

  

  

  

  

  

M ặt trước 

  

                   Power Indicator                                 

                  System Status                               RJ11 Port   Status   

                     WAN Status   

                       LAN Status   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M ặt sau   

  
Power    

RJ11   Port                WAN    LAN                      Reset   

Antenna Socket   

TF Slot   
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Yeastar S100  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

M ặt trước   

  

              System   Indicator                                             

                  Power Indicator                                         RJ11 Port       Reset   

                          WAN                          

                          LAN                       RJ11 Port Status   

                       SD Slot   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M ặt sau   

                                                   

                                                          Power   Switch   

                   Antenna Socket                               Power Inlet                      

                                                                Protective Eart h                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Front Panel (1*EX30 + 1*EX08)  

  

  
                                                     

E1/T1 Port      

                                                                                RJ11 Port  

                                                                 RJ11 Port Status  
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Yeastar S300  

  

 

  

Rear Panel   

                      Antenna Socket  

  

  
             SD Slot                      Console                Power Switch  

              Power                          LAN                     Power Inlet          

              System                        WAN                 Protective Earth                

              Reset                          USB Slot  

                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

Front Panel (1*EX30 + 2*EX08)  

  
             

                             E1/T1 Port      

                                                        RJ11 Port              RJ11 Port  

                                     

     RJ11 Port Status       RJ11 Port Status  
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LED Indicators and Ports  

LED Indicators  

  

LED  Indication  Status  Description  

POWER  Trạng thái nguồn 
On   Nguồn đã được bật  
Off  Nguồn đã tắt  

System  System status  
Nhấp nháy  Hệ thống đang chạy đúng cách.  
Tắt  Hệ thống bị lỗi.  

WAN  WAN status  
Nháy  Cổng kết noi WAN ổn định  
Tắt  Không có kết nối WAN  

LAN  LAN status  
Nháy     Cổng kết nối LAN ổn định.  
Tắt     Không có kết nối LAN.  

RJ11 Port  

Status  

FXS  Đèn xanh       Tĩnh: cổng nhàn rỗi.  

Nháy: Có cuộc gọi đang diễn ra trên cổng  

GSM/UMTS/CDMA  Đèn đỏ 
Tĩnh: TRUNK đang rỗi.  

Nháy chậm: Không có SIM.   

   Nháy nhanh:  trunk đang được sử dụng  . 

BRI  Đèn cam  
• Nháy chậm:  BRI line mất kết nối.    

• Tĩnh:BRI line đã kết nối hoặc đang dùng.  

FXO  Đèn đỏ 

• Nháy chậm: không có PSTN line được kết nối 

• Tĩnh: PSTN line đang rỗi . 

• Blinking rapidly: PSTN line đang bận. 

  

Rear Panel   

                      Antenna Socket  

  

  
             SD Slot                      Console                Power Switch  

              Power                         LAN                     Power Inlet          

              System                        WAN                 Protective Earth                

              Reset                          USB Slot  
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Port Description  

  

Ports  Description  

RJ11 Port  

FXO port (đèn đỏ): cho kết nối của PSTN hoặc cổng FXS của PBX truyền thống.  

FXS port (đèn xanh): cho kết nối của analog phones. BRI 

port (đèn cam): cho kết nối của ISDN BRI lines.  

Note: Thứ tự các cổng tương ứng với các đèn trong bảng điều khiển phía 
trước. (I.e. the LED lights in the front indicate the connection status of the 
corresponding ports at the front panel.) 

ANT  Kết nối đến GSM/UMTS/CDMA Antenna.  

E1/T1  kết nối đến  E1 line hoặc E1 port của PBX truyền thống.  

Console   kết nối đến RS-232 Cable để sửa lỗi hệ thống.  

TF Slot  Insert TF card.  

SD Slot  Insert SD card.  

USB Slot  Kết nối đến USB.  

Ethernet Port  

Yeastar S20 cung cấp hai cổng 10/100M adaptive RJ45 Ethernet , S50/100/500 

hô trợ 10/100/1000M Ethernet ports.  

• LAN port: LAN port dùng để kết nối đến Local Area Network (LAN).  

• WAN port: WAN portlà cổng mạng cho các kết nối đến internet. Nó hỗ trợ 
‘DHCP server’, ‘PPPoE/dynamic DNS’, and “static IP” for IP address assignment.  

Reset Button  Bấm và giữ 10 giây để khôi phục lại thiết lập mặc định của hãng.  

Power Inlet  Kết nối nguồn điện cung cấp cho các cổng. 

Power Switch  Nhấn nút này để bật tắt thiết bị. 

  

  

 Bắt đầu   
 

  

Phần này sẽ giải thích cách đăng nhập Yeastar S-Series trên giao diện Web, sử dụng taskbar-widgets, 

và các ứng dụng mở với MainMenu: 

• Truy cập giao diện Web  

• Cấu hình trên giao diện Web 

• Thực hiện cuộc gọi đầu tiên 

Truy cập giao diện Web  
Yeastar S-Seriescung cấp giao diện cấu hình dựa trên nền web cho quản trị viên và người dùng.  

  Các quản trị viên có thể quản lí các thiết bị băng cách đăng nhập vào giao diện Web. Kiểm tra các  

thông số mặc đinh dưới đây: 

IP address: https://192.168.5.150:8088  
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User Name: admin  

Default Password: password 

  

Dể đăng nhập vào S-Series: 

1 Đảm bảo máy tính đươc kết nối với mạng có IP PBX.  

2 Khởi động trình duyệt trên PC, nhập địa chỉ IP, nhấn Enter .     3 Nhập tên người dùng và 

mật khẩu, nhấn Login. 

  

Figure 2-1 S-Series Web Configuration Panel Login Page  

  

  

Note: Để đảm bảo kết nối vào giao diện S-Series chạy tốt, bạn nên xử dụng các trình duyệt sau: 
  

 Chrome  

  

 Firefox  

  

 Internet Explorer: 11.0 hoặc cao hơn. 

  

Giao diện cấu hình trên WEB  
  Khi đăng nhập vào Yeastar S-Series Web GUI,bạn sẽ thấy desktop. Từ đây, bạn có thể quản lý cài  

đặt, cài đặt ứng dụng xem thông tin tài nguyên hệ thống. Desktop  

Desktop là nơi các cửa sổ ứng dụng được hiển thị. 
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Figure 2-2 Desktop  

Taskbar  

 Taskbar ở trên cùng của desktop bao gồm các mục sau:   

  
Figure 2-3 Taskbar  

  

1 Main Menu: Xem và mở các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống S-Series của bạn.  

2 Mở các ứng dụng  

 Nhấp vào biết tượng để hiển thị hoặc ẩn cửa sổ trên desktop.  

 Nhấn chuột phải vào biểu tượng và chọn từ shortcut menu phím tắt để quản lý các   cửa sổ ứng 

dụng (Maximize, Minimize, Restore, Close).  

3 Option: đăng xuất, thay đổi ngôn ngữ hoặc thay đổi các option của tài khoản. Main Menu 

  Nhấp vào Main Menu  ở phía trên bên trái desktop, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng được cài  

 đặt cho hệ thống. 
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Figure 2-4 Main Menu  

  

Options  

 Nhấn vào Option   để đăng xuất, thay đổi ngôn ngữ và các thiết lập của tài khoản.   

  
Figure 2-5 Options  

 Language  

    Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thay đổi.  

 My Settings  

  Nhấp vào My Settings để thiết lập cài đặt tài khoản. Ở đây bạn có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập và 

địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn. 
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 Logout 

     Nhấp Logout để thoát    

Lưu và cập nhật thay đổi 

   Nhấp Save sau khi bạn cấu hình hệ thống S-Series, đừng quên nhấp Apply ở bên phải của desktop  

để cập nhật những thay đổi. Nếu thay đổi đòi hỏi phải khởi động lại để có có hiệu lực, hệ thống sẽ nhắc 

bạn với một cửa sổ pop-up. 

Thực hiện cuộc gọi đầu tiên  
  Kết nối IP phone và thiết bị S-Series vào mạng. Sau đó đăng kí một  extension cho IP phone thực hiện 

cuộc gọi đầu tiên qua hệ thống S-Series.  

1 Đăng nhập vào S-Series Web GUI, tìm đến Settings > PBX > Extensions.  

2 Nhấp Add để tạo extension mới, thiết lập kiểu “SIP”. Bạn sẽ cần một tên đăng ký và mật khẩu  

để đăng ký extension sau này.  

3 Đăng ký extension trên điện thoại của bạn với tên đăng ký và mật khẩu, địa chỉ SIP server là địa  chỉ S-Series 

IP của bạn.  

4 Khi extensions được đăng ký với S-Series, bạn quay *2 để kết nối với voicemail box. Mật khẩu   mặc định 

để vào voicemail box là số extension của bạn.  

5 Trước khi vào hộp thư thoại, bạn cần kết nối với hệ thống S-Series! 

  

  

  

Figure 2-6 My Settings  
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Cài đặt hệ thống  
 

  

Phần này giải thích các thiết lập hệ thống trên S-Series. Vào Setting > System để kiểm tra các thiết lập 

hệ thống:  

• Network  

• Security  

• User Permission  

• Date & Time  

• Email    Storage 

Network  
  Sau khi đăng nhập vào S-Series Web GUI lần đầu tiên với IP address, người dùng có thể vào   Settings 

> System > Network để cấu hình mạng cho S-Series.  

Yeastar S-Series hỗ trợ 2 mode Ethernet : Dual và Bridge.  

Những tùy chỉnh cơ bản  

Vui lòng kiểm tra các thiết lập mạng cơ bản dưới đây. 

  

  Table 3-1 Network Basic Settings Description  

Basic Settings  

Hostname  Đặt tên máy chủ cho hệ thống.  

Mode  

Chọn Ethernet mode. Mặc định là mode Dual.  

 Bridge: hai Ethernet interfaces sẽ sử dụng IP address giống nhau.  

Gán một IP addresstrong mode này.  

 Dual: hai Ethernet interfaces sẽ sử dụng  IP addresses khác nhau.  

Gán hai  IP addressestrong mode này.  

Default Interface  Ở  Dual mode, bạn cần chọn interface mặc định. 

LAN/WAN thiết lập (DHCP Mode) 

Nếu chon mode này, hệ thống sẽ sử dụng DHCP để các client nhận địa chỉ IP có sẵn từ mạng 
nội bộ của bạn.  

LAN/WAN thiết lập (Static IP Address) 

IP Address  Nhập vào địa chỉ IP (xxx.xxx.xxx.xxx).  

Subnet Mask  Nhập vào subnet mask (xxx.xxx.xxx.xxx). Ví dụ, 255.255.255.0   

Gateway   Nhập  vào địa chỉ gateway (xxx.xxx.xxx.xxx). 

Preferred DNS Server Nhập vào địa chỉ IP của DNS server (xxx.xxx.xxx.xxx). 

 Alternate DNS Server Nhập vào địa chỉ IP của DNS server thay thế (xxx.xxx.xxx.xxx).    
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LAN/WAN thiết lập (PPPoE) 

Username  Nhập vào PPPoE username.   

Password  
Nhập vào PPPoE password. 

VLAN   

Enable VLAN  
Chọn vào tùy chọ ày để mở VLAN. 

VLAN ID   Nhập vào VLAN ID.  

VLAN Priority  Đặt mức độ ưu tiên choVLAN . Mặc định là  0. 

OpenVPN   

  S-Series hỗ trợ OpenVPN. Hệ thống cung cấp cấu hình VPN một cách chi tiết trên nên Web và bạn 

cũng có thể up các gói cấu hình vào hệ thống để nó làm việc. 

  

  Trước khi sử dụng OpenVPN, hãy Enable OpenVPN trước, sau đó hãy chọn loại cấu hình OpenVPN: 

 Cấu hình bằng tay (Manual Configuration ) 

 Tải lên OpenVPN Package (cấu hình tự động bằng file sẵn) 

  

Kiểm tra các thông số cấu hình của VPN bên dưới  

  
  Table 3-2 OpenVPN Manual Configuration Parameters Description   
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ừ 

DDNS thiết lập 

  Dynamic DNS hoặc DDNS là phương pháp cập nhật theo thời gian thực, Domain Name System  

(DNS) để trỏ đến một địa chỉ IP trên Internet. Nó được sử dụng để cung cấp một domain của một 

resource thay đổi vị trí trong mạng. DDNS thường được cấu hình trên router.    Nếu   router 

của bạn không hỗ trợ DDNS, chúng ta có thể cài đặt DDNS    

trong hệ thống Yeastar. Yeastar S-Series hỗ trợ các DDNS servers: 

 dyndns.org  

 freedns.afraid.org  

 www.no-ip.com  

 www.zoneedit.com  

 www.oray.com  

 3322.org 

  
  Table 3-3 DDNS Configuration Parameters Description  

Check the DDNS configuration parameters below.  

  

DDNS   

DDNS Status  Cho thấy trạng thái DDNS hiện tại của thiết bị  

OpenVPN Configuration  

Server Address Nhập vào địa chỉ của server OpenVPN. 

Server Port  Nhập vào port của server OpenVPN. Mặc định là 1194.  

Protocol  Chọn loại giao thức. Các máy chủ và khách phải sử dụng chung giao thức.   

Device  

Chọn thiết bị mạng. Các máy chủ và khách phải sử dụng chung thiết lập.    

 TUN: là thiết bị TUN sử dụng liên kết IP ảo point-to-point.  

 TAP: là thiết bị TAP sử dụng Ethernet adapter ảo.  

Username  Nhập vào username.  

Password  Nhập vào password.  

Encryption  
Chọn phương pháp mã hóa. Máy chủ và khách phải sử dụng chung thiết lập.  

Compression  Bật hoặc tắt việc nén luồn dữ liệu truyền. Máy chủ và khách phải sử dụng 
chung thiết lập.  

Proxy Server  
Nhập vào proxy server.  

Proxy Port  
Nhập vào proxy port.  

CA Cert  
Tải lên CA certificate.  

Cert  
Tải lên Client certificate.  

Key  
Tải lên Client key.  

TLS Authentication   Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa xác thực TLS.  Nếu kích hoạt, hãy tải lên TA key 
t Settings > System> Security>Certificate. 

http://www.no-ip.com/
http://www.no-ip.com/
http://www.zoneedit.com/
http://www.zoneedit.com/
http://www.oray.com/
http://www.oray.com/
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Enable DDNS  
Chọn vào box để kích hoạt DDNS.  

Server  
Chọn vào nhà cung cấp  DDNStừ danh sách.  

Username  
Nhập vào username  DDNS account của bạn.  

Password  
Nhập vào password của DDNS account.  

Hash    
Enter your string of Hash as provided by freedns.afraid.org.  

Domain  
Enter the domain name. 

Static Route  

  Trong mạng máy tính, bảng định tuyến là một bảng dữ liệu được lưu trữ trong routEr hoặc thiết  

 bị mạng liệt kê những đường đi đên những điểm mạng cụ thể. Static routes (Đinh tuyến tĩnh) làm   một 

bảng định tuyến bằng phương pháp thủ công và cố định.Định tuyến tĩnh trong hệ thống được   sử dụng để 

định tuyến các kết nối, các gói tin tới điểm mạng cụ thể, thường là một gateway cụ  

thể.  

 Routing Table (bảng định tuyến) 

  Tất cả những định tuyến tĩnh được hiển thị trong Routing Table. 

 

  

  

  

  

 Static Routes  

 Click Static Routes tab, bạn có thể thêm các đường    

định tuyến tại đây.   Click             để thêm. 

 Click  để chỉnh sửa các đường định tuyến tĩnh  

 Click  để xóa các đường định tuyến tĩnh  

Check the Static route settings below.  

  
  Table 3-4 Static Routes Settings Description  

Static Route   

Figure 3-1 Routing Table  
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Destination  

Nhập địa chỉ IP hoặc subnet IP cho S-Series bằng cách sử dụng 

định tuyến tĩnh.  

Example: 

 IP address: 192.168.6.120  

 IP subnet: 192.168.6.0  

Subnet Mask  

Nhập subnet mask cho địa chỉ đích.  

Example: 

255.255.255.255  

Gateway  

Nhập địa chỉ Gateway. Hệ thống S-Series sẽ tìm được địa chỉ 

đích thông qua Gateway này  

Example: 

192.168.6.1  

Metric  

Cost của định tuyến được tính toán từ routing metrics. Chỉ số 
Routing metrics được gán cho các tuyến đường bằng các giao 
thức định tuyến để đánh giá chất lượng của tuyến đường có 
được.  

Interface  

Chọn network interface. Hệ thống sẽ tìm thấy địa chỉ đích bằng 
cách sử dụng định tuyến tĩnh thông qua các  network interface 
được chọn. 

Security   
Tấn công VoIP  mặc dù không diễn ra hằng ngày nhưng phải không có. Khi sử dụng VoIP, hệ thống 

bảo mật là một trong những vấn đề chúng tôi quan tâm nhất. Với cấu hình thích hợp, một số thói quan 

bảo mật cơ bản, chúng ta có thể cải thiện sự an toàn của hệ thống điện thoại. Hơn nữa, tính năng 

Firewall được tích hợp trong hệ thống Yeastar là đủ để cho phép hệ thống vận hành một cách an toàn 

và ổn định. Chúng tôi khuyên bạn nên cấu hình tường lửa và các tùy chọn bảo mật khác để ngăn chặn 

việc bị tấn công, sập hệ thống hoặc mất cuộc gọi. 

.Firewall Rules  

Người dùng có thể thêm các Rules để chấp nhận hoặc từ chối trao đổi thông qua hệ thống. Đến    

 Settings > System >Security > Firewall Rules để cấu hình tường lửa cho hệ thống.  

   Trước khi thêm firewall rules, hãy kiểm tra tùy chọn Enable Firewall, sau đó nhấp Save để bật tường 

lửa. 
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Check the firewall configuration parameters below.  

  

  Table 3-5 Firewall Configuration Parameters Description  
Firewall  

Enable Firewall  
Bật tường lửa để bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công nguy hiểm.  

Disable Ping  Bật tính năng này, Ping từ host sẽ giảm. Nhấn SAVE để lưu thay đổi.          

Drop All  

Khi bật Drop All, hệ thống sẽ drop các gói tin và kết nối từ host khác nếu 
ko rule nào khác quy định. Để tr nh bị kh a thiết bị, t nhất một TCP Accept 
common rule phải được tạo ra cho c c port sử dụng kết nối  SSH v HTTP.   

Firewall Rules  

Name  
Nhập tên của  Firewall rule.  

Description  
M ả firewall rule.  

Action  

Chọn chế độ cho firewall rule: 


Accept 

Ignore  

Reject  

Protocol  

 

Chọn giao thức áp dụng cho rule: 

 UDP  

 TCP  

BOTH  
Source IP 
address/ Subnet 
mask  

 

Địa chỉ IP cho rule.  
  

Figure 3-1 Firewall Rules   

   Click    để thêm  rule m ới .   

   Click    để chỉnh sửa  rule.   

   Click    để xóa  rule.   
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 Example: 

192.168.5.100/255.255.255.255 means this rule is for 192.168.5.100.  

192l168.5.100/z55.255.255.0 is for IP from 192.168.5.0 to 192.168.5.100.   

Port  
Thiết lập port cho firewall rule. Port cuối phải bằng hoặc lớn hơn port đầu. 

IP Auto Defense  

Người dùng có thể tự tạo các rule tự động bảo vệ, sau đó hệ thống sẽ ngăn chặn các cuộc tấn  

  công. C địa chỉ IP sẽ được liệt kê trong bảng Block IP Address. C ẵn 3 thiết lập IP auto  

 

  

Please check the auto defense rule configuration parameters below.  

  

Table 3-6 IP Auto Defense Rule Configuration   

IP Auto Defense Rule   

Port Port tự động bảo vệ,v ụ: 8022. 

 Chọn giao thức bảo vệ tự động: 

Protocol   UDP  

 TCP  

The Number of IP  

Packets  

Số lượng IP Packets được phép qua trong thời gian cụ thể. 

Time Interval  

Khoảng thời gian để nhận IP Packets. Ví dụ, Số IP Packets là 90 và Time  

Interval là 60 thì nghĩa là có 90 IP Packets được đồng ý trong 60s 

Service ( dịch vụ) 

The service page displays all the service status and port on S-Series.  

  
  Table 3-7 Service Configuration  

Protocol or Service  Description  

HTTPS  Giao thức truy cập mặc định là  HTTPS và port là 8088.  

Defense mặc định , ch ạn nên giữ các thiết lập này. 

Figure 3-3 Auto Defense Rules   
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Redirect from port 80  
Nếu tùy chon này được bât,khi bạn truy cập vào S-Series sử dụng  

HTTP với port 80 nó sẽ được chuyển đến HTTPS với port 8088 

Certificate  Nếu bạn tải lên HTTPS Certificate cho S-Series, chọn nó từ menu 
.  

HTTP  Port mặc định cho HTTP cho 80.  

SSH  
Port SSH  được sử dụng để truy cập vào S-Series để cấu hình sửa 
lỗi hệ thống. Port mặc định là 8022. Chúng tôi khuyên bạn vô hiệu 
hóa port SSH nếu bạn không cần nó.  

FTP  Với dịch vụ FTP, bạn có thể kết nối với PBX thông qua trình duyệt 
web. Port mặc định là 21.  

TFTP  
Để tải lên các tập tin tới S-Series thông qua TFTP, bạn cần phải kích 
hoạt tùy chọn này 

IAX  The default port is 4569.  

SIP UDP  Port mặc định là 5060.  

SIP TCP  Port mặc định là 5060.  

SIP TLS  Port mặc định là5061. 

  

DHCP  

  Chọn vào Enable DHCP Server, S-Series sẽ hoạt động nhưDHCP server. Tính năng này được  

sử dụng khi bạn sử dụng phone provisioning thông qua DHCP 

 
Figure 3-4 DHCP Server  

  

 Gateway: enter the gateway IP address.  

 Subnet Mask: enter the subnet mask.  

 Preferred DNS Server: enter the preferred DNS server.  
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 Alternate DNS Server: enter the alternate DNS server.  

 Allow IP Address: this sets the IP address that the DHCP server can assign to network devices.  Start IP 

address is on the left and end IP on the right.  

 TFTP Server: this option is for Phone Provisioning feature. Điện thoại IP có thể nhận được tập tin cấu hình từ 

địa chỉ này. Đối với Grandstream và Panasonic phones, nhập IP của PBX cho: 

  Ví dụ: 192.168.5.150. Đối với loại khác, nhớ xác định giao thức, ví dụ,   tftp://192.168.5.150.  

 NTP Server: PBX có thể là NTP server.Theo mặc định, nó là địa chỉ IP của PBX. 

 
AMI  

The Asterisk Manager Interface (AMI) là một giao diện giám sát và quản lý hệ thống được cung cấp 

bởi Asterisk . Các phần mềm của bên thứ 3 có thể làm việc với S-Series sử dụng giao diện AMI.  

   Port mặc định là 5080 
 
 

 

  

 Username: xác định tên người dùng AMI.  

 Password: xác định mật khẩu cho người sử dụng để kết nối với AMI.  

 Permitted IP/Subnet mask: Cấu hình địa chỉ IP được cho phép và subnet mask để chứng thực người dùng 

AMI. Nếu không đặt tùy chọn này, tất cả các IP sẽ bị từ chối. Certificate  

  S-Series hỗ trợ giao thức TLS và HTTPS. Trước khi sử dụng hai giao thức này, bạn cần tải lên relevant 

certificates cho hệ thống.  

 

  

 Trusted Certificate: Certificate là CA certificate. Khi chọn “TLS Verify Client” as  

   “Yes”, bạn cần tải lên CA. Relevant TLS client (i.e. IP phone) cũng cần phải có certificate.  

Figure 3-5 AMI Settings   

Nh ấp                  để tải lên  certificate. 

Figure 3-6 Certificate  
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 PBX Certificate: 

  This certificate is server certificate. No matter selecting “TLS Verify Client” as ”Yes” or “NO”, you   should 

upload this certificate to S-Series. If TLS client (i.e. IP phone) enables “TLS Verify server”, you should also upload 

the relevant CA certificate on IP phone.  

Database Grant  

  Yeastar S-Series sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Các phần mềm của bên thứ ba có thể truy cập vào  

  MySQL thông qua Internet. Trước đó, cần phải cấp quyền cho người sử dụng cơ sở dữ liệu. Đến trang 

Database Grant nhấp vào           để thêm một người sử dụng cơ sở dữ liệu, xác định tên và mật khẩu 

 

  

 Username: cấu hình tên người dùng được sử dụng bởi bên thứ 3 để truy cập tới cơ sở dữ liệu của PBX. 

 Password: cấu hình mật khẩu 

 Permitted IP: Nhập vào địa chỉ IP được phép. 

User Permission  
Hệ thống có một tài khoản quản trị mặc định, trong đó có các đặc quyền cao nhất. Ở đây, quản trị viên 

được gọi là Super Admin. Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản khi có một extensions mới được  

  tạo. Theo mặc định, extensions có thể đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra các thiết lập và CDR  

 của họ.Super Admin có thể cấp quyền cho extension users. Tất cả những extensions được tạo  

ra sẽ được hiển thị trên trang User Permission. 

 

  

• Super Admin có quyền cao nhất. Super administrator có thể truy cập vào tất cả các trang trên S-Series Web 

có thể cấu hình mọi thứ trong hệ thống.  

Figure 3-7 Add Database Grant  

Figure 3-8 User Permission  
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  Username: admin  

  Default Password: password  

• Administrator được tạo bởi Super Admin. Administrator có tất cả đặc quyền nhưng 

không thể tạo User mới để đăng nhập.  

• Custom User được tạo bởi Super Admin. Super Admin thiết lập các đặc quyền cho những User theo những 

tình huống khác nhau.  

Add New User Permission  

  Đăng nhập vào S-Series Web GUI với Super Admin account, đến Settings > System > User 

   Permission. Nhấp  để thêm User Permission. Ở cửa sổ nhắc nhở kế tiếp. Chọn user và 

 loại đặc quyền, sau đó kiểm tra các tùy chọn để cho phép các đặc quyền của user.   

 

User Portal 

   Extensions user có thể đăng nhập vào S-Series Web GUI với extension username và password.  

Extension user account có thể được tạo ra tự động khi một extension được tạo trong hệ thống.  

• Username: số extension  (i.e. 1000) 

• Default password: “pass” cộng với số extension (i.e. pass1000) Đây là ví dụ về 

cách đăng nhập sử dụng extension 1000. 

Figure 3-9 Add New User Permission  

  ho ặc xóa user thì nhấn .  Sau khi t ạo , Super Admin c ó th ể chỉnh sửa user bằng cách nhấn 
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Figure 3-10 User Portal  

Date & Time  
   Đến Settings > System > Date & Time để kiểm tra thời gian hiện tại trên hệ thống. Ở đây bạn có  

thể điều chỉnh thời gian của hệ thống. 

 

 Time Zone: chọn múi giờ hiện tại của bạn.  

 Daylight Saving Time: là tùy chọn được tắt theo măc đinh. Bật chúng khi cần.  

 Synchronize With NTP Server: nếu chọn chế độ này , hệ thống sẽ tự điều chỉnh đồng hồ theo một máy chủ 

trung tâm. Lưu ý, S-Series có thể sẽ truy cập Internet nếu bạn chọn chế độ này.  

Figure 3-11 Date & Time  
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 NTP Server: nhập vào NTP 

server.  

 Set Up Manually: nếu chọn chế độ này, bạn phải thiết lập thời gian bằng tay. 

 Date: Chọn ngày.    

  Time: Chọn thời gian.  

Email  
Thiết lập tính năng email của hệ thống để gửi voice đến email, âm báo emails, fax đến email, email 

đến SMS và SMS đến email. Đến Settings > System > Email để cấu hình hệ thống mail.Kiểm tra các 

thông số cài đặt email bên dưới. 

  
Table 3-8 Email Settings  

Option  Description 

Email Address       Nhập vào địa chỉ email.         

Password  Nhập vào mật khẩu  

Outgoing Mail Server (SMTP)   

Nhập vào  SMTP server và port.    

Example: 

smtp.sina.com:25 

  

Incoming Mail Server (POP3)  

Nhập vào POP3 server và port.  

Example: 

pop.sina.com:110  

Enable TLS  

Dùng TLS để gửi bản tin an toàn tới server .Nếu email 

gửi đến server cần được xác thực người gửi, bạn cần 

chọn vào checkbox. 

Note: nếu bạn sử dụng Gmail hoặc Exchange, bạn cần 
bật tùy chọn này. 

  

Sau khi cấu hình thanh công, nhấn  để kiểm ra email. Trong cửa sổ, điền 1 địa chỉ email để gửi 

một email thử nghiệm nhằm xác minh các thiết lập Email.  

Storage (lưu trữ) 
  Yeastar S-Series hỗ trợ lưu trữ ở bộ nhớ trong (Flash) và bộ nhớ ngoài thẻ TF/SD. User có thể chọn 

nơi lưu trữ các  voicemails, CDR, ghi âm and bản ghi.  

Storage Devices (Thiết bị lưu trữ) 

   Đến Settings > System > Storage để cấu hình storage.Tất cả local storage và external storage đều  

hiển thị trong trang. 
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To format a external storage:  

1. Click .  

2. Click  trong cửa sổ pop-up để bắt đầu format.  

  

Để thêm  Network Drive: 

  Tính năgNetwork Drive được sử dụng để mở rộng không gian lưu trữ. Trước khi network drive   được 

cấu hình đúng, thư mục SMB được truy cập từ hệ thống Yeastar phải được thiết lập trên một   máy tính 

Window. Một khi đã thiết lập, hãy làm theo cách hướng dẫn sau để cấu hình network drive: 

1. Choose a window-based computer that is always in service.  

2. Tạo một folder.  

3. Share folder này đến Everyone.  

  

Figure 3-12 Storage Devices  

4. Click                               v à nh ập vào các thông tin  Net-Disk trong Yeastar S-Series: 

Figure 3-13 Add Network Disk   
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 Name: nhập tên của network drive để giúp bạn xác định chúng.  

 Host/IP: thiết lập địa chỉ  IP nơi file ghi âm sẽ được lưu trữ.  

 Share Name: tên của thư mục share nơi file ghi âm được lưu trữ.  

 Access User Name: Tên User để đăng nhập vào Network share. Để trống nếu thấy không bắt   buộc. Nói 

chung, bạn có thể sử dụng administrator account trên  PC như một user ở đây.  

 Access Password: mật khẩu dùng để đăng nhập vào network share. Để trống nếu không bắt  

buộc  

  5. Nếu cấu hình đúng, bạn có thể xem tình trạng NETDISK như hình dưới. 

 

Figure 3-14 Network Disk Status  

  

Storage Locations  

  Khi các thiết bị lưu trữ được cấu hình và sẵn sàng sử dụng, bạn có thể chọn nơi lưu trữ CDR, 

Recordings, Voicemail, one-touch recordings, logs. 

 

Auto Cleanup  

Yeastar S-Series supports auto clean for CDR, logs, voicemails, one-touch recordings and recordings.  

  
  Table 3-9 Auto Cleanup Settings  

CDR Auto Cleanup  

Max Number of CDR  

Đặt số lượng tối đa CDR được giữ lại. Mặc định là 100000.  

Các CDR cũ  sẽ bị xóa khi qua ngưỡng này  

CDR Preservation Duration  
Đặt số ngày tối đa CDR được giữ lại. Mặc định là để trống. 

Voicemail and One Touch Recording Auto Cleanup  

Max Number of Files 

Đặt số lượng file tối đa của voicemail và one touch recording được 
giữ lại. Mặc định là 50. Các CDR cũ sẽ bị xóa khi vượt qua ngưỡng 
này.  

Files Preservation Duration 
Đặt số phút tối đa của voicemails và one touch recordings được giữ 
lại. Mặc định là để trống.  

  

Figure 3-15 Storage Locations   



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  28  

Max Usage of Device  Đăt tỉ lệ lưu trữ tối đa mà các thiết bị được lưu trữ. Mặc định là 80% 

 Sẽ xóa những bản ghi cũ khi vượt qua ngưỡng này.  

Recordings  Preservation  

Duration  
Thiết lập số ngày tối đa mà các file ghi âm được giữ lại. Mặc định 
là bỏ trống.  

Logs Auto Cleanup   

Logs Preservation Duration  Set the maximum number of days that logs should be retained. The 
default is 7.  

Max Number of Logs  
Set the maximum number of logs that should be retained. The 
default is unlimited. The old logs will be deleted when the threshold 
is reached. 
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Extensions  
 

  

 Phần này sẽ hướng dẫn cách để tạo và cấu hình extensions trên S-Serie. Yeastar S-Series hỗ trợ   SIP, IAX 

và FXS extensions. Extension có thể được thiết lập với 3 loại và đăng ký được nhiều thiết  bị khác nhau. Đến 

PBX > Extensions and Trunks > Extensions để cấu hình extensions.  

• Add New Extension  (thêm một Extensions mới) 

• Add Bulk Extensions  (thêm nhiều Extensions) 

• Search and Edit Extension  (tìm và chỉnh sửa Extension) 

• Extension Group (Nhóm Extensions) 

Add New Extension  

 

  

Extension được thiết lập thành 4 loại: 

 Basic  

 Feature  

 Advanced  

 Call Permission  

Click    để thêm một extensions mới , b ạn sẽ thấy một cửa sổ  pop-up nh ư hình dưới .   

Figure 4-1 Add New Extension  
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Click vào tab để xem hoặc chỉnh sửa các thiết lập có liên quan. Kiểm tra các thông số cấu hình  dưới 

đây.  

  Note: các thiết lập khác nhau  sẽ tương ứng với từng loại extension khác nhau.  

  

 Basic Settings  
 
 Table 4-1 

Extension 

Configuration 

Parameters – Basic  

   

    

     

     

   

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 .        

  

  

  

 Features   
  Table 4-2 Extension Configuration Parameters – Features  

Voicemail   

General   

Type  

một 

Check box để thiết lập các loại extensions  

 SIP  

 IAX  

 FXS: S2 module được cài đặt trên thiết bị nếu bạn muốn tạo              
FXS extension.  

Extension  
 Extension number sẽ gắn liền với  user hoặc phone.  

Caller ID  
 

Caller ID xuất hiện trong các cuộc gọi ra ngoài của extension. 

Registration Name          Dùng để đăng ký , xác nhận cho SIP extensions.  

Registration Password   
Password cho user đăng ký SIP hoặc IAX account. For example, 
12t3f6.  

User Information   

Name   A character-based name for this user. For example, Bob Jones.  

User Password  
 Password của extension user để đăng nhập vào hệ thống. For 

example, 12t3f6.  

Email  

 Địa chỉ Email của Extensions user. Email này được dùng để 
lấy lại password, nhận forwarding voicemails, nhận fax as an 
attachment, và nhận các thông báo quan trọng khác.  

Mobile Number  
 Mobile Number của user. Số này để nhận forwarded calls 

và thông báo quan trọng.  

Prompt Language  Nế 

Ngôn ngữ của prompts. Mặc định là giống với ngôn ngữ của hệ thống 
u cần thêm tùy chọn về ngôn ngữ, hãy tải về từ "System Prompts"  

 un der "Voice Prompts". 
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Enable Voicemail  Check vào box này để cho phép voicemail cho extension.  

Send Voicemail to Email  

Check vào box để gửi voicemail đến Email của user.  

Note: để sử dụng tính năng này , "Email Settings" dưới "System" 
được cấu hình đúng. 

Voicemail Access PIN  
Password của Voicemail dùng để kết nối tới hệ thống Voicemail.  

password chỉ có thể chứa số. 

Call Forwarding   

Always  
Luôn chuyển hướng cuộc gọi đến hướng chỉ định 

 Voicemail: chuyển hướng người gọi để lại tin nhắn thoại. 

  Extension: chuyển cuộc gọi đến extension khác.  

 Users' Mobile Number: chuyển cuộc gọi đến số di động có trong  

User Information.  

 Custom Number: Chuyển hướng cuộc gọi bằng cách quay số 
bằng tay.  

No Answer  
Chuyển hướng cuộc gọi đến số được chỉ định khi không có ai trả 
lời.  

When Busy  Chuyển hướng cuộc gọi khi extension bận.  

Mobility Extension   

Enable Mobility Extension  

Nếu bật thiết lập này, khi User's Mobile Number quay số vào hệ 
thống, điện thoại này sẽ được sử dụng với giao diện của một 
extension. Vì vậy, các số điện thoại di động có thể dùng được nhiều 
extensions khác nhau, quay số với trunk và nghe voicer mail  

Mobility Extension  
Cũng giống như User's Mobile Number. Prefix phù hợp với các 
đường định tuyến ra ngoài cũng cần được điền vào.   

Ring Simultaneously  
Khi  extension có cuộc gọi đến, số di động sẽ đổ chuông cùng một 
lúc.  

Monitor Settings   

Allow Being Monitored  Chọn tùy chọn này để cho phép user được giám sát  

Monitor Mode  

Quyết định cách bạn chọn để giám sát cuộc gọi của extensions.  

 None: bạn sẽ ko được phép theo dõi cuộc gọi khác.  

 Extensive: cả ba phương thức sau đây sẽ được sử dụng.  

 Listen: bạn chỉ có thể nghe, không thể nói được trong cuộc 

gọi (mã mặc định là: *90).  

 Whisper: bạn có thể nói với các extensions bạn đang giám 

sát mà không bị nghe thấy bởi bên khác(default featurecode: *91).  

 Barge-in: bạn có thể nói chuyện với cả hai bên (default 
feature code: *92).  
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Other Settings   

Ring Timeout  
Điện thoại sẽ ngừng đổ chuông trong thời gian xác định.  

Max Call Duration  Thiết lập thời gian gọi tối đa cho mỗi extension. Chỉ có hiệu lực cho 
các cuộc gọi đi. Nhấn "0” hoặc để trống nếu muốn sử dụng   
thời gian gọi tối đa đã thiết lập trong “General”.  

Call Waiting  

Chọn vào option này nếu điện thoại có khả năng chờ cuộc gọi. Nếu 
được chọn . Tính năng "When busy" của "Call forwarding" sẽ không 
hoạt động. Chức năng "call waiting" (chờ cuộc gọi) trong IP phone 
sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn "call waiting" trong PBX.  

DND  
Don’t Disturb. Khi DND được kích hoạt cho extension thì nó sẽ 
không báo chuông khi có gọi đến. 

  

 Advanced Settings  

  
  Table 4-3 Extension Configuration Parameters – Advanced  

VoIP Settings  

NAT  

Thiết lập này nên được sử dụng khi hệ thống sử dụng public IP,  
giao tiếp với các thiết bị dưới thiết bị NAT (chẳng hạn như một 
router băng thông rộng). Nếu bạn có vấn đề với one-way audio,  có 
thể bạn đã gặp vấn đề trong việc cấu hình NAT hoặc hỗ trợ tường 
lửa (firewall)  của port SIP và/hoặc RTP.  

Qualify  
Check vào box để gửi SIP OPTIONS tới các thiết bị nhằm kiểm tra 
các thiết bị vẫn trực tuyến.  

Enable SRTP  Bật SRTP để mã hóa giọng nói.  

Register Remotely  Check vào box để đăng ký remote extension.  

Transport  Select the allowed transport.  

DTMF Mode  

Thiết lập chế độ mặc định cho âm gửi DTMF  

 RFC2833: DTMF will be carried in the RTP stream in different  

RTP packets than the audio signal  

 Info: DTMF được thực hiện trong các gói tin SIP Info.  

 Inband: DTMF được thực hiện trong các tín hiêu audio.  

 Auto: sẽ tự động sử dụng RFC2833 hoặc Info.  

RFC2833 là mode mặc định.  

IP Restriction  
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Enable IP Restriction  

Tùy chọn này dùng để kiểm soát truy cập qua VoIP. Kích hoạt để 
tăng cường bảo mật . Khi kích hoạt, chỉ có địa chỉ hoặc dải IP đã 
được thiết lập mới có thể đăng ký extensions number.  

Permitted IP/Subnet mask  

Thiết lập địa chỉ IP và dải IP được phép đăng ký vào hệ thống PBX. 

Địa chỉ nhập vào nên có dạng IP address/Subnet mask. Example: 

 
 192.168.5.100/255.255.255.255 nghĩa là chỉ có các thiết bị 

có địa chỉ IP là 192.168.5.100 được đăng ký extension 

number; 

 192.168.5.0/255.255.255.0 means only the device whose IP 
section is 192.168.5.XXX is allowed to register this extension 
number.  

Analog Settings  

Min Flash Detection   

Set the minimum amount of time, in milliseconds, that a hook flash 
must remain depressed in order for the system to consider it as a 
valid flash event. The default is 300 ms.  

Max Flash Detection  

Set the maximum amount of time, in milliseconds, that a hook flash 
must remain depressed in order for the system to consider it as a 
valid flash event. The default is 1000 ms. 

Echo Cancellation  Enable hoặc disable loại echo trong  port FXS.  

Rx Volume  

Âm lượng của cuộc gọi được gửi từ analog phone đến port FXS 
của PBX. Set the value from 5% to 100% or choose Custom to 
define the RX gain below.  

Rx Gain  

Khuếch đại âm lượng được gởi từ analog phone đến FXS port của 

PBX. (Unit: db).  

The valid range is -30db to 6.0db.  

Tx Volume  

Âm lượng của cuộc gọi được gửi từ port FS của PBX đến analog 
phone. Set the value from 5% to 100% or choose Custom to define 
the TX gain below.  

Tx Gain  

Khuếch đại âm lượng được gửi từ FXS port của PBX đến analog 

phone. (Unit: db) 

The valid range is -30db to 6.0db. 
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 Call Permission  

    

  Add Bulk Extensions  
  Bạn có thể thêm hàng loạt SIP/IAX extensions hệ thống, giúp bạn tăng số lượng extensions một  

 các nhanh chóng   . Click                   để thêm extensions với số lượng lớn. 

Figure 4-3 Add Bulk Extensions  

  

General  

Type  

 

Start Extension  
 

Create Number   

Ch ọn outbound routes mà user được phép sử dụng .   

  
Figure 4-2 Call Permission  
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Register Password Type  

 

  extension.  

  Fixed: sử dụng mật khẩu dạng văn bản cho tất cả extensions.  

 

 Prefix + extension number: fill in a prefix and the password will 
be the text plus the extension’s number. 

Search and Edit Extension  
  Tất cả extensions được liệt kê trg extension page. Mỗi extension có 1 checkbox để bạn chỉnh sửa  

 

  

 Search Extension  

  Bạn có thể tìm kiếm extension bằng cách nhập extensions number, tên hoặc loại extension  .  

 Edit an Extension  

Click  để chỉnh sửa extension mong muốn.  

 Delete an Extension  

 Click  để xóa extension.   

ho ặc xóa  . Ngo ài ra,  b ạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa extensions bằng cách     ho ặc   .  

Figure 4-4 Extensions List   
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 Bulk Edit Extensions  

  Chọn vào checkbox của các extension, click  để chỉnh sửa nhiều extension  

 Bulk Delete Extensions  

  Chọn vào checkbox của các extension, click  để xóa các extension được chọn  

Extension Group  
  Tính năng Extension Group cho phép bạn phân loại các extension trong nhiều nhóm khác nhau , Giúp bạn 

quản lý cấu hình hệ thống tốt hơn. Ví dụ, bạn có thể tạo Support và Sales groups, khi cấu hình Outbound 

Route, bạn có thể chọn extension group thay vì chọn mỗi extension. Tính năng này giúp đơn giản hóa quá 

trình cấu hình.  

 

  

Trunks  
 

  

 Yeastar S-Series hỗ trợ FXO trunk, BRI trunk, GSM/UMTS/CDMA trunk và VoIP trunk.Trong phần này, chúng tôi 

hướng dẫn cách thiết lập Trunk một cách đơn giản:  

 FXO Trunk  

 BRI Trunk  

Click                 để tạo  extension group. 

Figure 4-5 Add Extension Group   
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 GSM/UMTS/CDMA Trunk  

 VoIP Trunk 

FXO Trunk  
  FXO trunk cũng được biết đến như PSTN trunk. The public switched telephone network (PSTN)  

là mạng điện thoại chuyển mạng công cộng của thế giới. 

  

  Để mở rộng FXO trunk trong hệ thống, bạn cần có O2 module trong S-Series. Vào Settings > PBX   > 

Trunks để chỉnh sửa FXO trunk. Trước khi cấu hình FXO trunk, hãy chắc chắn analog line đã   được  kết nối đến 

S-Series FXO port.  

  

Click  to edit the FXO trunk. Please check the FXO trunk configuration parameters below.  

  

1) Basic Settings  

  Table 5-1 FXO Trunk Configuration Parameters – Basic  
General   

Trunk Name  
Đặt tên cho đường Trunk  

Rx Volume  
Thiết lập âm lượng nhận của FXO port và chọn Custom để thiết lập độ khuếch 
đại RX bên dưới.  

RxGain  
RX Gain khuếch đại kênh nhận ở FXO Port. The valid range is -30db to 12db.  

Tx Volume  
Thiết lập âm lượng truyền của FXO port và chọn Custom để thiết lập TX gain ở 
dưới.  

TxGain  
TX Gain cho kênh truyền của FXO Port. The valid range is -30db to 
12db. 

  

2) Hangup Detection  

  Hangup detection là tính năng giúp hệ thống phát hiện cuộc gọi đang treo máy.Nếu tìm thấy những 

cuộc gọi PSTN không thể bị ngắt kết nối, các thiết lập này cần được cấu hình. 

  
Table 5-2 Hangup Detection Configuration Parameters  

Option  Description  

Hangup Detection Method  

Phát hiện cuộc gọi bị treo bằng những phương pháp sau: 

 Busy Tone: nghe âm báo bận để phát hiện nếu line đang treo. 

 Polarity Reversal: the call will be considered as “hang up” on a 

polarity reversal.  

Busy Count  

Chỉ định số âm bận để chờ trước khi treo máy. Mặc định là 4. Nếu 
bạn muốn tùy chỉnh,nhập giá trị vào text box .Thiết lập này quá cao 
sẽ không phát hiện được máy treo.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_switching
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Busy Pattern  

Chọn nhịp cho âm báo bận. Mặc định là None. Nếu bạn muốn tùy 

chỉnh, nhập giá trị vào text box. Giá trị nhập vào có dạng " 

Sound,Silence". Vd: "500,500" là 500ms on, 500ms off.  

• Nếu chọn None, hệ thống sẽ chọn bất kỳ mẫu  sound-silence 

để phát Busy Count như một tín hiệu bận.  

• Νếu bạn chỉ định Busy Pattern,hệ thống sẽ kiểm tra độ  dài 

của âm bật và âm tắt, which will further reduce the chance 
of a false positive disconnection.  

Busy Interval  
Khoảng thời gian phát hiện máy bận. Mặc định là 1.Nếu bạn muốn 
tùy chỉnh,nhập giá trị vào text box.  

Frequency Detection  
Quyết định cho phép phát hiện các tần số tín hiệu bận hoặc không 
bận.  

Busy Frequency  

Nếu Frequency Detection được bật, bạn phải xác định tần số nội 
bộ.Mặc định là 480,620. Nếu bạn muốn tùy chỉnh,Nhập giá trị vào 
text box. Đơn vị: Hz. 

  

3) Answer Detection Type  

  Answer Detection giúp hệ thống tính cước chính xác cuộc gọi của bạn.  

• None:  

• Polarity: chọn vào option này nếu FXO trunk có thể gửi reversal signal  sau khi một cuộc gọi được 

thiết lập. 

  

4) Caller ID Settings  

  Caller ID Settings sẽ giúp hệ thống phát hiện raCaller ID. Nếu cuộc gọi PSTN không hiển thị  

  Caller ID người gọi, bạn cần xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ là đã bật dịch vụ Caller ID.   Nếu 

line có hỗ trợ Caller ID, hãy thiết lập cấu hình để giải quyết vấn đề này. 

  

  Table 5-3 Caller ID Configuration Parameters  

Option  Description  

Caller ID Detection  Có cho phép phát hiện Caller ID không.  

Caller ID Start  

Thiết lập sự xuất hiện của Caller ID khi có tín hiệu  

• After Ring: hiện Caller ID sau tiếng chuông đầu; 

• Before Ring: hiện Caller ID trước tiếng chuông đầu; 

 After Polarity: hiện Caller ID sau khi polarity 

reversal;  Mặc định là After Ring.  

Caller ID Signaling  Tùy chọn này để xác định loại ID người gọi sẽ hiển thị 

   Bell202  

   ETSI-V23  
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   V23-Japan  

   DTMF  

  

5) Other Settings  
Table 5-4 Caller ID Configuration Parameters  

Option  Description  

Ring Detect Timeout  

FXO (FXS devices) phải có khoảng thời gian chờ xác định đó là gác 
máy trước khi có trả lời. Giá trị này được sử dụng để xem phải mất 
bao lâu để hệ thống xác định line này không đổ chuông với tình 
trạng gác máy.Mặc định 5000. Nếu bạn muốn tùy chỉnh, nhập giá trị 
vào text box. Khoảng hợp lệ là 1000-8000.  

Enable DNIS  

Dialed Number Identification Service là dịch vụ cho phép công ty xác 
định số điện thoại đã được gọi. Users có thể cấu hình DNIS để cho 
phép những IP phones hiển thị đường trunk khi thực hiện cuộc gọi 
thành công.  

DNIS Name  
Tên của DNIS, khi có cuộc gọi đên đường trunk được chọn, tên sẽ 
được hiển thị khi điện thoại đổ chuông. 

BRI Trunk  
  Basic Rate Interface (BRI, 2B+D, 2B1D) là một Integrated Services Digital Network(ISDN)  

được cấu hình chủ yếu để sử dụng cho những đường dây thuê bao và các dịch vụ thoại cũ. Cấu hình 

BRI cung cấp 2 kênh mang dữ liệu (B channels) với 64 kbit/s mỗi kênh và 1 kênh data (D  

  channel) với 16 kbit/s. B channels sẽ được sử dụng cho voice hoặc dữ liệu người dùng, và D   channel 

sẽ được dùng cho báo hiêu, điều khiển và X.25 packet networking. 

  

Để mở rộng BRI trunk trong system, bạn cần thêm B2 module vào S-Seriesvà kết nối BRI port với nhà 

cung cấp BRI bằng cáp RJ45-RJ11. 

   

 Đến Settings > PBX > Trunks, click  để chỉnh sửa BRI trunk. Please check the BRI trunk configuration 

parameters below. 

  

1) Basic Settings  
  Table 5-5 BRI Trunk Configuration Parameters – Basic  

  

  

  

  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  40  

 Mặc định là 

User. 

Switch Type  Cấu hình loại switch được cung cấp vởi nhà cung cấp dịch vụ của 
bạn. 

  

2) Advanced Settings  
  Table 5-6 BRI Trunk Configuration Parameters – Advanced  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  

  

Presentation Indicator  

The PI provides instructions on whether or not the 
provided calling line identity is allowed to be presented, or 
indicate that the number is not available.  

General   

Trunk Name  Đặt tên cho đường trunk.  

Signaling  Xác định loại tín hiệu được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của 
bạn.  

Signaling Role  
Interface sẽ hoạt động như một user hoặc một network. 
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Screen Indicator  
The SI cung cấp nguồn gốc và chất lượng của các thông 
tin.  

ISDN Dialplan  
ISDN/telephony  numbering  plan 
 (Recommendation E.164) 

Advanced  

Echo Cancellation  
Cho phép hoặc không tùy chọn echo cancellation. Mặc định 
là sẽ được check.  

Codec  Chọn codec cho đường trunk.  

Facility-based ISDN Supplementary 
Services  

Quyết định cho phép truyền các dịch vụ bổ trợ ISDN hay 
không.  

Mặc định là có.  

Overlap Dial  

Xác định hệ thống có thể quay số bằng các số trùng nhau 
hay không. Nếu cần Direct Dial-in, hãy kích hoạt tính năng 
này. Mặc định là unchecked.  

Reset Interval  

Thiết lập thời gian khởi động lại B channels khi không sử 
dụng. Thiết lập Never nếu bạn không muốn B chanel khởi 
động lại. Mặc định là Never.  

PRI Indication  

Các xử lý của PBX khi switch/user bận hoặc nghẽn. Các 

tùy chọn: 

• Inband:  PBX sẽ phát chuông mà không trả 
lời;  
không khả dụng cho các thuê bao BRI/PRI; 

• Out-of-Band: PBX sẽ ngắt kết nối với với các máy 

bận hoặc nghẽn và sẽ phát nhạc chuông cho ngườ gọi.  

Mặc định là Out-of-Band.  

Enable DNIS  

Dialed Number Identification Service là dịch vụ điện thoại 
cho phép công ty xác định số điện thoại đã được gọi Users 
có thể cấu hình DNIS để cho phép IP phones hiển thị 
đường trunk thực hiện cuộc gọi.  

DNIS Name  
Tên của DNIS, khi có cuộc gọi tới các đường trunk được 
chọn, tên sẽ được hiển thị khi điện thoại đổ chuông.  

DID Number  Số này để xác định line nào của trunk đang thực hiện cuộc 
gọi.  

Hide Caller ID  Có ẩn ID người gọi hay không.  

Dialplan  

Calling Party Numbering Plan  Select the Calling Party Numbering Plan.  

Calling Party Numbering Type  Select the Calling Party Numbering Type.  

Called Party Numbering Plan  Select the Called Party Numbering Plan.  

Called Party Numbering Type  Select the Called Party Numbering Type. 
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International Prefix  
Dialplan: '(Remote Dialplan:ISDN +) Remote Number 
Type: international'.  

National Prefix  
Dialplan: '(Remote Dialplan:ISDN +)Remote Number  

Type:national'.  

Local Prefix  
Dialplan: '(Remote Dialplan:ISDN +)Remote Number  

Type:subscriber'.  

Private Prefix  
Dialplan: 'Remote Dialplan:private + Remote Number 
Type: subscriber'.  

Unknown Prefix  
Dialplan: '(Remote Dialplan:ISDN +)Remote Number 
Type:unknown'. 

  

3) DOD  

  DOD (Direct Outward Dialing) nghĩa là ID người gọi sẽ hiển thị khi gọi ra. Trước khi cấu hình   hãy 

chắc chắn rằng nhà cung cấp có hỗ trợ tính năng này: 

• Global DOD  

  Configure Global quản lý số gọi ra. DOD (Direct Outward Dialing) là ID người gọi sẽ được   hiển thị 

khi gọi ra. Trước khi cấu hình, hãy chắc chắn thiết bị có hỗ trợ tính năng này.  

• Add one DOD with Multiple Extensions   Nhập vào DOD 

number và chọn các  extensions. 

 

• Bind Consecutive DOD Numbers to Multiple Extensions   

 Nhập vào dãy DOD number và chọn các  extensions. 

Figure 5-1 Add One DOD with Multiple Extensions  
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GSM/UMTS/CDMA Trunk  
 Yeastar S-Series hỗ trợ GSM/UMTS/CDMA trunk. Để mở rộng trunk, bạn cần cài đặt   GSM/UMTS/CDMA module 

cho S-Series và chèn SIM card vào module. 

  Click   để chỉnh sửa trunk.  

    
  Table 5-7 GSM/UMTS/CDMA Trunk Configuration Parameters  
  Option 

 

 Description 

   

Trunk Name  Đặt tên cho đường trunk.  

PIN Code  

Nhập vào mã PIN của SIM 

Note:Nếu nhập sai mã PIN 3 lần liên tiếp , SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn, có nghĩa 
là bạn sẽ cần một SIM mới. 

Rx Volume  
Đặt âm lượng nhận của port GSM. Chọn Custom để xác định RX gain ở dưới  

RX Gain (db)  RX Gain cho kênh nhận của GSM Port. Giá trị nằm trong khoảng -20db 
to 20db.  

Tx Volume  Đặt âm lượng truyền đi của GSM port và chọn Custom để xác định TX gain 
ở dưới.  

TX Gain (db)  TX Gain cho kênh truyền của GSM Port. Giá trị nằm trong khoảng -20db 
to 20db.  

Figure 5-2 Bind Consecutive DOD Numbers to Multiple Extensions  
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VoIP Trunk  
  Yeastar S-Series hỗ trợ giao thức SIP và IAX  và cung cấp 2 loại VoIP trunks:   

  

• VoIP trunk: đăng ký trên nền VoIP trunk. A VoIP trunk đòi hỏi S-Series đòi hỏi đăng ký với nhà cung cấp một 

account và mật khẩu.  

• Peer To Peer: IP dựa trên VoIP trunk. “Peer To Peer” VoIP trunk không yêu cầu S-Series đăng   ký với nhà 

cung cấp. Địa chỉ IP của S-Series cần được cấu hình với nhà cung cấp. 

  

   V Settings > PBX > Trunks để th m VoIP trunk.  

Lưu ý việc chọn giao thức của trunk khác nhau sẽ có những thiết lập khác nhau.  

  

1) Basic Settings  
  Table 5-8 SIP VoIP Trunk Configuration Parameters - Basic  

SIP VoIP Trunk   

Protocol  Thiết lập giao thức trunk “SIP”.  

Trunk Type  Chọn loại trunk “VoIP Trunk”.  

Provider Name  Đặt tên cho đường trunk.  

Hostname/IP  
T ủa nhà cung cấp dịch vụ hoặc địa chỉ IP. 
Mặc định của port SIP l 5060.  

Domain  
Domain name của nhà cung cấp VoIP. Nếu không có  domain name 
h điền vào địa chỉ IP thay thế.  

User Name  Username d để đăng ký đường trunk từ nhà cung cấp VoIP.  

Password  Password để đăng ký đường trunk từ nh cung cấp VoIP.  

Enable DNIS  

Dialed  Number  Identification  Service là dịch vụ điện thoại cho phép công ty 
xác định số điện thoại đã được gọi. Users có thể cấu hình DNIS để cho phép 
IP  phones hiển thị đường trunk thực hiện cuộc gọi.  

DNIS Name  Tên của DNIS, khi có cuộc gọi tới các đường trunk được chọn, tên sẽ được 
hiển thị khi điện thoại đổ chuông.  
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From User  

Tất cả những cuộc gọi đi từ SIP trunk sẽ d ng From User (trong 
trường hợp này là tên tài khoản đăng ký SIP) trong From Header của 
SIP Invite package. Để trống nếu không cần thiết.  

Authentication Name  
Được dùng để xác thực SIP. Trong hầu hết trường hợp, n username.  

Enable Outbound Proxy  
Proxy nhận các yêu cầu từ client. Mặc dù nó không phải là máy chủ 
được giải quyết bằng Request-URI.  

Outbound Proxy Server  
Cấu hình địa chỉ của proxy server. Địa chỉ có thể là domain name 
hoặc địa chỉ IP. 

  
  Table 5-9 SIP Peer to Peer Trunk Configuration Parameters - Basic   

SIP Peer-to-peer Trunk   

Protocol Thiết lập giao thức cho trunk là “SIP”. 

Trunk Type  Chọn đường trunk loại “Peer To Peer”.  

Provider Name  Đặt tên cho đường trunk.   

Hostname/IP   Hostname của nhà cung cấp dịch vụ hoặc địa chỉ IP. 
SIP port mặc định là 5060. 

Domain  
Domain name của nhà cung cấp dịch vụ máy chủ VoIP. Nếu nhà 
cung cấp không có domain name, hãy điền địa chỉ IP thay thế. 

  
  Table 5-10 IAX VoIP Trunk Configuration Parameters - Basic  

IAX VoIP Trunk   

Protocol  Thiết lập giao thức cho đường trunk là “IAX”.  

Trunk Type  Chọn đường trunk loại “VoIP Trunk”.  

Provider Name  Đặt tên cho đường trunk.  

Hostname/IP  
Hostname nhà cung cấp dịch vụ hoặc địa chỉ IP. Port 
IAX mặc định là 4569.  

User Name  Username dùng để đăng ký đường trunk từ VoIP provider.    

Password  Password dùng để đăng ký đường trunk từ VoIP provider. 

  
  Table 5-11 IAX Peer-to-peer Trunk Configuration Parameters - Basic   

IAX Peer-to-peer Trunk  

Protocol  Thiết lập giao thức cho đường trunk là “IAX”.  

Trunk Type   Chọn đường trunk loại “VoIP Trunk”.  

Provider Name  Đặt tên cho đường trunk.  
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Hostname/IP  
 Hostname nhà cung cấp dịch vụ hoặc địa chỉ IP.  Port 
IAX mặc định là 4569.  

Domain  
Domain name của nhà cung cấp dịch vụ máy chủ VoIP. Nếu nhà 
cung cấp không có domain name, hãy điền địa chỉ IP thay thế. 

  

2) Codec  

  Chọn loại codec cho VoIP trunk. Yeastar S-Series hỗ trợ các codecs: a-law, u-law, GSM, iLBC,  

 SPEEX, G722, G726, ADPCM, G729A, H261, H263, H263P, và H264. 

 

  

  

  

3) Advanced  
  Table 5-12 VoIP Trunk Configuration Parameters - Advanced  

VoIP Settings   

Qualify  
Enable để gửi SIP OPTIONS packet đến thiết bị SIP  để kiểm tra thiết 
bị đang hoạt động.  

Transport  Thiết lập giao thức truyền tin được sử dụng bởi trunk.  

T.38 Support  Cho phép hoạt đông T.38 fax cho đường trunk.  

DTMF Mode  

Thiết lập chế độ mặc định cho âm gửi DTMF.  

• RFC4733: DTMF will be carried in the RTP stream in  
different RTP packets than the audio signal  

• Info: DTMF will be carried in the SIP Info messages  
• Inband: DTMF  will be carried in the audio signal  
• Auto: will attempt to detect if the device supports RFC4733 

DTMF. If so, it will choose RFC4733; if not, it will choose 

Inband.  

RFC4733 is the default mode.  

Figure 5-3 VoIP Trunk Codec  
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Other Settings   

Enable DNIS  

Dialed  Number  Identification  Service là dịch vụ điện thoại cho hép 
công ty xác định số điện thoại đã được gọi.  Users có thể cấu hình 
DNIS để cho phép IP  phones hiển thị đường trunk thực hiện thực 
hiện cuộc gọi.  

DID Number  
This number is used to identify which line of the trunk is passing the 
call.  

DNIS Name  
Tên của DNIS, khi có cuộc gọi đên đường trunk được chọn, tên sẽ 
được hiển thị khi điện thoại đổ chuông. 

Send Privacy ID  Chọn vào checkbox để gửi vào ID riêng. 

  

4) DOD  

  DOD (Direct Outward Dialing) nghĩa là ID người gọi sẽ hiển thị khi gọi ra. Trước khi cấu hình   hãy 

chắc chắn rằng nhà cung cấp có hỗ trợ tính năng này: 

• Global DOD  

   Configure Global quản lý số gọi ra. DOD (Direct Outward Dialing) là ID người gọi sẽ được   hiển thị khi 

gọi ra. Trước khi cấu hình, hãy chắc chắn thiết bị có hỗ trợ tính năng này.  

• Add One DOD with Multiple Extensions    

Nhập vào DOD number và chọn các  

extensions. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  48  

1) Basic Settings  
   Table 5-13 PRI Trunk Configuration Parameters  

PRI Signaling   

Trunk Name  Đặt tên cho đường Trunk.  

Interface Type  Xác định loại Interface theo đặc điểm của trunk.  

Signaling  
Xác định loại tín hiệu được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của 
bạn.  

Framing  

Chọn định dạng frame cho đường trunk.  

Khi Interface là loại E1, các tùy chọn là: 

· Enable CRC4  

· Disable CRC4  

CRC4 là phương pháp kiểm tra lỗi trong dữ liệu truyền trên đường 

E1.  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, các tùy chọn là: 

· ESF  

· D4  

Line Code  

Chọn line code cho đường trunk.  

Khi interface là loại E1, the options are: 

· HDB3  

· AMI  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, the options are: 

· B8ZS  

· AMI  

Codec  Chọn codec cho đường trunk.  

Echo Cancellation  
Tùy chọn này để bật hoặc tắt tính năng echo cancellation. Mặc định 
là checked  

D Channel  

Thiết lập các kênh sử dụng để mang thông tin điểu khiển và thông tin 

tín hiệu.  

Khi Interface là loại E1, nhập số kênh từ 1 đến 31.  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, nhập vào số kênh từ 1 đến 24.  

Switch Type  Cấu hình loại switch sử dụng được cung cấp từ nhà cung cấp dịch 
vụ.  

Signaling Role  Chỉ định interface sẽ hoạt động như user hoặc network. Mặc định là 
User.  

Overlap Dial  
Xác nhận hệ thống có thể quay số bằng các số trùng nhau hay không. 
Nếu cần, bật tùy chọn này. Mặc định là Disable. 

  
  Table 5-14 MFC/R2 Trunk Configuration Parameters  
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MFC/R2 Signaling   

Trunk Name  Đặt tên cho đường trunk   

Framing  

Choose the frame format for this trunk.  

When the Interface Type is E1, the options are:  

· Enable CRC4  

· Disable CRC4  

CRC4 is a method of checking for errors in data transmitted on E1 

trunk lines.  

When the Interface Type is T1 or J1, the options are:  

· ESF  

· D4  

Line Code  

Choose the line code for this trunk.  

When the interface Type is E1, the options are:  

· HDB3  

· AMI  

When the Interface Type is T1 or J1, the options are:  

· B8ZS  

· AMI  

Echo Cancellation  
This option enables or disables echo cancellation. The default is 
checked.  

Variant  Set the MFC/R2 variant.  

Category  Set the category of calling party.  

MAX DNIS  
Select max amount of DNIS to ask for.If you wish to customize, enter 
the value in the text box directly.  

MAX ANI  
Max amount of ANI to ask for.If you wish to customize, enter the value 
in the text box directly.  

  
  Table 5-15 SS7 Trunk Configuration Parameters  

SS7 Signaling   

Trunk Name  Đặt tên cho đường Trunk.  

Framing  

Chọn định dạng frame cho đường trunk.  

Khi Interface là loại E1, các tùy chọn là: 

· Enable CRC4  

· Disable CRC4  

CRC4 là phương pháp kiểm tra lỗi trong dữ liệu truyền trên đường 

E1.  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, các tùy chọn là: 

· ESF  

· D4  
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Line Code  

Chọn line code cho đường trunk.  

Khi interface là loại E1, the options are: 

· HDB3  

· AMI  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, the options are: 

· B8ZS 

 · AMI  

Codec  Chọn codec cho đường trunk.  

Echo Cancellation  
Tùy chọn này để bật hoặc tắt tính năng echo cancellation.  Mặc định 
là checked  

D Channel  

Thiết lập các kênh sử dụng để mang thông tin điểu khiển và thông tin 

tín hiệu.  

Khi  Interface  là loại E1, nhập số kênh từ 1  đến 31.  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, nhập vào số kênh từ 1 đến 24.  

Variant  

Specify the SS7 Singalling variant. The options are: 

· ITU: 14 bits  

· ANSI: 24 bits  

· China: 24 bits  

Link set  Xác định  SS7 linkset numbers.  

Network Indicator  Xác định các chỉ số network theo môi trường network.    

SLC  Xác định Signaling Link Code.  

OPC  
Xác định Originating Point Code. This is generally assigned by your 
carrier.  

DPC  
Xác định Destination Point Code. This is generally assigned by your 
carrier. 

  
  Table 5-16 E&M Trunk Configuration Parameters  

E&M Signaling   

Trunk Name  Đặt tên cho đường Trunk.  

Interface Type  Xác định loại Interface theo đặc điểm của trunk.  
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Framing  

Chọn định dạng frame cho đường trunk.  

Khi Interface là loại E1, các tùy chọn là: 

· Enable CRC4  

· Disable CRC4  

CRC4 là phương pháp kiểm tra lỗi trong dữ liệu truyền trên đường 

E1.  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, các tùy chọn là: 

· ESF  

· D4  

Line Code  

Chọn line code cho đường trunk.  

Khi interface là loại E1, the options are: 

· HDB3  

· AMI  

Khi Interface là loại T1 hoặc J1, the options are: 

· B8ZS  

· AMI 

Codec  Chọn codec cho đường trunk.  

Echo Cancellation  
Tùy chọn này để bật hoặc tắt tính năng echo cancellation.  Mặc định 
là checked  

  

2) Advanced  
  Table 5-17 PRI Trunk Configuration Parameters - Advanced 

PRI Signaling  

Facility-based  

Supplementary Services  

ISDN   Quyết định cho phép truyền các dịch vụ bổ trợ ISDN hay 

không.  

Mặc định là có.  

Reset Interval  

 Thiết lập thời gian khởi động lại B channels khi không sử dụng.  
Thiết lập  Never nếu bạn không muốn B chanel khởi động lại. 
Mặc định là Never.  

PRI Indication  

 Các xử lý của PBX khi switch/user bận hoặc nghẽn. Các tùy 

chọn: 

• Inband:  PBX sẽ phát chuông mà không trả lời không 

khả dụng cho các thuê bao BRI/PRI;  

• Out-of-Band: PBX  sẽ ngắt kết nối với với các máy 

bận hoặc nghẽn và sẽ phát nhạc chuông cho  

ngườigọi. Mặc định là Out-of-Band.  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  52  

Enable DNIS  

 Dialed  Number  Identification  Service là dịch vụ điện thoại cho 
phép công ty xác định số điện thoại đã được gọi. Users có thể 
cấu hình DNIS để cho phép IP  phones hiển thị đường trunk 
thực hiện cuộc gọi.  

DID Number  
 Tên của DNIS, khi có cuộc gọi tới các đường trunk được chọn, 

tên sẽ được hiển thị khi điện thoại đổ chuông.  

DNIS Name  
 Số này để xác định line nào của trunk đang thực hiện cuộc gọi.  

DialPlan   

Calling Party Numbering Plan  Select the Calling Party Numbering Plan.  

Calling Party Numbering Type  Select the Calling Party Numbering Type.  

Called Party Numbering Plan  Select the Called Party Numbering Plan.  

Called Party Numbering Type  Select the Called Party Numbering Type.  

Presentation Indicator  

The PI provides instructions on whether or not the provided 
calling line identity is allowed to be presented, or indicate that 
the number is not available. 

  
  Table 5-18 MFC/R2 Trunk Configuration Parameters - Advanced  

MFC/R2 Signaling   

Enable DNIS  Dialed  Number  Identification  Service là dịch vụ điện   

 thoại cho phép công ty xác định số điện thoại đã được gọi. 
Users có thể cấu hình DNIS để cho phép IP  phones hiển thị 
đường trunk thực hiện cuộc gọi.  

DID Number  
Số này để xác định line nào của trunk đang thực hiện cuộc gọi.  

DNIS Name  
Tên của DNIS, khi có cuộc gọi tới các đường trunk được chọn, 
tên sẽ được hiển thị khi điện thoại đổ chuông.  

Forced Release  
Tùy chọn này sẽ cho phép hoặc vô hiệu hóa việc giải phóng 
kênh truyền. Mặc định là unchecked  

Immediate Accept  

Most variants of MFC/R2 offer a way to go directly to the call 
accepted state, by passing the use of group B and II tones. 
This option enables or disables the use of that feature for 
incoming calls. The default is unchecked.  

Double Answer  

Block collect calls with double answer. This will cause that 
every answer signal is changed by answer -> clear back -> 
answer. The default is unchecked.  

Charge Calls  
Có thông báo với đầu số bên kia là có thu phí cuộc gọi hay 
không.  

Allow Collect Calls  Xác định có nên chấp nhận các cuộc gọi hay không.  
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MF Back Timeout  
MFC/R2 value in milliseconds for the MF timeout. The default is 
None.  

Metering Pulse Timeout  
MFC/R2 value in milliseconds for the metering pulse timeout. 
Enter -1 to use the default value.  

DTMF Detection Timeout  
Chỉ định thời gian chờ của DTMF  theo ms. Mạc định là 5000 
ms.  

Incoming DTMF Mode  Specify the incoming DTMF mode.  

First Number of Get  Chọn số đầu tiên nhận được  

Outgoing DTMF Mode  Specify the outgoing DTMF mode. 

  
  Table 5-19 SS7 Trunk Configuration Parameters - Advanced  

SS7 Signaling   

Enable DNIS  

Dialed  Number  Identification  Service là dịch vụ điện thoại 
cho phép công ty xác định số điện thoại đã được gọi. Users 
có thể cấu hình DNIS để cho phép IP  phones hiển thị đường 
trunk thực hiện cuộc gọi.  

DID Number  
Số này để xác định line nào của trunk đang thực hiện cuộc gọi.  

DNIS Name  
Tên của DNIS, khi có cuộc gọi tới các đường trunk được chọn, 
tên sẽ được hiển thị khi điện thoại đổ chuông.  

Start CIC No.  

Xác địnhsố Circuit Identification Code của kênh B đầu tiên của 

E1 line (SS7).  

Note: the suggested value is the multiples of 32 plus 1, for 
example: 1, 33, 65... 

 

Calling Party Number Type  Calling Party Numbering Type  

Called Party Number Type  Called Party Number Type  
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Call Control  
 

  

 Phần này sẽ hướng dẫn cách kiểm soát cuộc gọi đi và cuộc gọi đến   

• Inbound Routes  

• Outbound Routes  

• Auto CLIP Routes  

• Time Conditions 

Inbound Routes  
  Khi gọi đến S-Series từ bên ngoài, S-Series cần biết nơi gọi cho nó. Nó sẽ chuyển cuộc gọi đến 

các extension,  ring group, queue (nhóm chờ) hoặc hệ thống trả lời tự động (IVR) etc.  

  

  Vào Settings > PBX > Call Control > Inbound Routes để chỉnh sửa các cuộc  gọi 

bên trong  bằng các thông số cấu hình bên dưới. 

  

1) Route Name  

   Đặt tên cho đường Inbout route.  

2) DID Pattern  

  DID Pattern phù hợp sẽ cho phép cuộc gọi đến được đi qua . Để trống để thông qua  các cuộc   gọi 

bất kỳ hoặc không có DID. Có thể dùng pattern match để lập bản đồ dãy số. Chỉ có Peer to   Peer Trunk, 

BRI Trunk, SIP Trunk là cần cấu hình option này.   Trong patterns, các ký tự sau có ý nghĩa đặc biệt: 

  
  Table 6-1 DID Patterns Description  

Patterns   

X  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 0 đến 9  

Z  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 1 đến  9  

N  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 2 đến  9  

[###]  

Dùng để chỉ bất kì các chữ số trong ngoặc vuông, vd: [123] là 1 hoặc 2 hoặc 3.  

Các con số được ngăn cách bởi dấu phẩy và dãy số được xác định băng dấu gach 
ngang ([1.3.6-8]) sẽ phù hợp với số 1,3,6,7 and 8.  

. (dot)  Phù hợp với bất kỳ số nào . 

!  
Được sử dụng để bắt đầu xử lý cuộc gọi ngay khi có thể xác định không có kết quả 
khác. 

  

If you want to route consecutive DID numbers to a range of consecutive extensions directly through 

SIP, SIP Peer to Peer, IAX Peer to Peer trunk, you need to enter the DID number range  

(separate the first number and the last number by “-”), choose the Destination as Extension Range, 

and fill in the relevant extension numbers (separated by “-”).  
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3) Caller ID Pattern  

  Xác định các Caller ID được phép thực hiện cuộc gọi trong Inbound route. Để trống nếu nếu muốn 

thông qua các cuộc gọi bất kỳ hoặc không có CID được gọi. Nhấn Enter để nhập nhiều mẫu.   

4) Member Trunks  

      Chọn đường trunk sẽ được sử dụng để định tuyến. Để đường trunk trở thành một phần của route, 

hãy chuyển nó vào  "select" box. 

 

5) Enable Time Condition  

  Quyết định xem cuộc gọi đến sử dụng Time Condition (điều kiện thời gian).  

• Nếu disabled, tất cả cuộc gọi sẽ được chuyển đến đích.  

• If enabled, you could route calls to different destinations at different time. Calls that do not   match the 

time periods will be routed to “Other Time” destination. The system will assign  each Time Condition 

with a feature code, so you could use this code to force change the  destination of a Time Condition 

and restore to its original destination. 

 

6) Distinctive Ring Tone  

  Hệ thống sẽ hỗ trợ mapping các tập tin nhạc chuông. Ví dụ, nếu bạn cấu hình nhạc chuông    đặt biệt 

cho tùy chọn nhac chuông là "Family", nhạc chuông sẽ được phát khi điện thoại nhận cuộc gọi đến.  

7) Fax Detection  

  Quyết định nếu bạn muốn kích hoạt Fax Detection.  

• Nếu disabled, hệ thống sẽ không phát tín hiệu fax và cũng không gửi tín hiệu fax.     Nếu 

enabled, hệ thống sẽ gửi fax đến Fax Destination nếu phát hiện ra tín hiệu fax.  

Figure 6-1 Member Trunks   

  

Figure 6-2 Time Condition  
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  Fax Destination  

  Thiết lập nởi gửi fax đến . Bạn có thể thiết lập nó để: 

• Extension: gửi fax đến các extension đươc chỉ định. Nếu đó là FXS extension, fax sẽ được  

 gửi đến FXS port (fax machine).  

• Fax To Email: gửi fax như một file đính kèm email đến địa chỉ email được chỉ định. 

  

Note: 

Hãy chắc chắn địa chỉ email của người gửi được cấu hình chính xác  trong  "System>Email". 

Outbound Routes  
An outbound route works like a traffic cop giving directions to road users to use a predefined route to 

reach a predefined destination. Outbound routes are used to specify what numbers are allowed to go 

out a particular route. When a call is placed, the actual number dialed by the user is compared with 

the dial patterns in each route (from highest to lowest priority) until a match is found. If no match is 

found, the call fails. If the number dialed matches a pattern in more than one route, only the rules with 

the highest priority in the route are used.  

  

Note:  

• Yeastar S-Series compares the number with the pattern that you have defined in your route 1. If 

matches, it will initiate the call using the selected trunks. If it does not, it will compare the number 

with the pattern you have defined in route 2 and so on. The outbound route which is in a higher 

position will be matched firstly.  

• Adjust the outbound route sequence by clicking these buttons .  

  

  Vào Settings > PBX > Call Control > Outbound Routes để chỉnh sửa outbound   

routes. Please check the outbound route configuration parameters below. 

  

1) Route Name  

  Đặt tên cho outbound route.  

2) Dial Patterns  

  Cuộc gọi đi phù hợp với pattern sẽ sử dụng outbound route này.   

  
  Table 6-2 Dial Patterns Description  

Patterns   

X  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 0 đến 9  

Z  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 1 đến  9  

N  Dùng để chỉ bất kì các chữ số từ 2 đến  9  
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[###]  

Dùng để chỉ bất kì các chữ số trong ngoặc vuông, vd: [123] là 1 hoặc 2 hoặc 3. 
Các con số được ngăn cách bởi dấu phẩy và dãy số được xác định băng dấu 
gach ngang ([1.3.6-8]) sẽ phù hợp với số 1,3,6,7 and 8.  

. (dot)  Phù hợp với bất kỳ số nào.  

!  Được sử dụng để xử lý cuộc gọi ngay khi có thể xác định không có kết quả  

 khác.   

Strip  

Cho phép người dùng có thể xác định con số sẽ bị xóa khỏi ở phía trước của số điện thoại trước khi 

thực hiện cuộc gọi.  

Ví dụ, nếu người dùng phải bấm số 0 trước khi quay một số điện thoại, một chữ số nên bị xóa bỏ từ 
chuỗi quay số trước khi thực hiện cuộc gọi.  

Prepend  

Chữ số được thêm vào cho phù hợp. Nếu số gọi phù hợp với patterns, nó sẽ được thêm vào trước 

khi gửi tới đường trunk.  

Ví dụ, nếu đường trunk yêu cầu quay 10 số, nhưn user lại cảm thấy thoải mái hơn với việc quay 7 
số, trường này cho phép thêm vào trước một mã vùng 3 chữ số trước khi cuộc gọi được gọi. Khi sử 
dụng analog trunk, ký tự "W" cũng có thể được thêm vào phía trước nhằm tạo ra một chút delay 
trước khi thực hiện cuộc gọi. 
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4) Member Extensions  

  Chọn extension sẽ được phép sử dụng outbound route này.   

 
Figure 6-4 Member Extensions  
5) Password  

 Bạn có thể yêu cầu user nhập mật khẩu trước khi cho phép thực hiện cuộc gọi ra ngoài. Các tùy chọn gồm: 

• None  

• PIN List: chọn danh sách các mã PIN.  

3) Member Trunks 

Ch ọn đường trunk sẽ sư dụng trong  route n ày .   

Figure 6-3 Member Trunks  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  59  

• Password: Nhập một mật khẩu cần thiết khi gọi thông qua outbound rout e này ra ngoài.  

6) Rrmemory Hunt  

  Ghi nhớ đường trunk đã được sử dụng lần trước đó, và sau đó sử dụng đường trunk có sẵn này cho 

cuộc gọi kế tiếp.  

7) Time Condition  

  Xác định các điều kiện thời gian để sử dụng outbound route. 

Auto CLIP Routes  

Hệ thống tự động lưu thông tin về các cuộc gọi đi và bảng định tuyến Auto CLIP. Khi có người gọi lại 

các cuộc gọi sẽ được chuyển trực tiếp đến số gốc đã gọi.  

  Vào Settings > PBX > Call Control > Auto CLIP Routes để cấu hình Auto CLIP: 

 

  

• Record Keep Time: Thiết lập thời gian các bản ghi được lưu trữ trong danh sách AutoCLIP. Mặc định là 8 

giờ. 

• Match Outgoing Trunk: Nếu enable, chỉ có các cuộc gọi đến PBX thông qua các đường trunk thực hiện 

sẽ được thêm vào AutoCLIP List.  

• Member Trunks: chọn đường trunk, AutoCLIP Route sẽ áp dụng các đường trunk được  

 chọn  . 

Figure 6-5 Auto CLIP Route  
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  Click View AutoCLIP List   để xem các bản ghi. Trong AutoCLIP List bạn có thể xem danh sách các 

cuộc gọi mất kết nối. 

 

  

Như hình trên cho thấy, khi user (284288432) có một cuộc gọi nhỡ và gọi lại, anh ấy sẽ được chuyển 

đến extension 500 như trong AutoCLIP List. 

Time Conditions  

Trong Time Condition page, bạn có thể tạo time groups. Một time group là danh sách số lần cuộc gọi 

đi và đến được kiểm tra. Các quy định về khoảng thời gian, theo thời gian, ngày trong tuần, ngày  

 trong tháng, và tháng trong năm. Time conditions có thể gán cho inbound route, nó có thể kiếm soát  điểm đến 

và thời lượng cuộc gọi. Time conditions có thể được sử dụng cho một outbound route để có thể hạn chế việc sử 

dụng route đó. Add Time Condition  

   
  

• Name: đặt cho Time Condition một cái tên.  

• Time: bạn có thể xác định time range tại đây. Bán có thể thêm nhiều time range một lúc  

  băng các nhấn vào . 

• Days of Week: chọn ngày trong tuần, trong tháng, hoặc phạm vi tháng mà bạn muốn khoảng thời gia này 

được áp dụng.  

• Advanced Options: option này được disabled theo mặc định.Nếu enabled, bạn cần thiết lập tháng và các 

ngày trong tháng . Nếu disabled, có nghĩa là khoảng thời gian ở trên sẽ áp dụng cho tất cả các ngày trong 

tháng, tất cả tháng trong năm. Add a Holiday  

Figure 6-6 Auto CLIP List  

V ào    Settings > PBX > Call Control > Time Conditions , click  để thêm  time condition. 

  
Figure 6-7 Add Time Condition  
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Bạn có thể tạo một "Holiday"  trong time group. Ví dụ, bạn muốn tạo "Holiday" cho Việt Nam National 

Day, từ September 1st to September 4th.  

Assigning Time Conditions to Inbound Routes  

Tạo những Time Conditions sẽ có săng trong lựa chọn của Inbound Routes.  

Assigning Time Conditions to Outbound Routes  

  Bạn có thể gán Time Conditions cho outbound routes, Giúp bạn kiểm soát những route có thể sử dụng. 

Ví dụ, bạn có thể giới hạn user gọi ra ngoài khi văn phòng đóng cửa.   

  

  

  

Call Features  
 

  

 Chương này giải thích các tính năng gọi khác nhau của Yeastar S-Series.    

• IVR  

• Ring Group  

• Queue  

• Conference  

• Pickup Group  

• Speed Dial  

• Callback  

• DISA  

• Blacklist/Whitelist    Pin List  

• Paging/Intercom  

• SMS  

Click  để thêm  holiday. 

Figure 6-8 Add Holiday 
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Key Timeout  
Khoảng thời  (theo giây) chúng tôi đợi người gọi nhập yêu cầu từ bàn phím 
điện thoại của họ trước khi hết giờ và sau đó sẽ chuyển cuộc gọi vào Timeout 
Destination theo quy định dưới đây.  

Dial Extension  
Nếu option này enabled, người gọi có thể nhập số extension của user khi vào 
IVR để đi trực tiếp đến người sử dụng. 

Dial Outbound Routes Cho phép người gọi quay số thông qua outbound route .  

Keypress Events   

Key Press Event 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

#  

*  

Timeout  

Invalid  

Chọn đích đến cho mỗi phím nhấn: digits 0-9, “#”, “*”, Timeout and Invalid.  

Khi người gọi bấm phím tương ứng, họ sẽ được chuyển đến: 

• Extension  
• Voicemail  
• Ring Group  
• IVR  
• Conference Room  
• Queues  
• Faxes  
• Dial by Name  
• Hangup 

Ring Group  
Một ring group giúp bạn đổ chuông thêm một nhóm các extension. Ví dụ, bạn có thể quy định bộ phận 

kỹ thuật là một Ring group, và chuông sẽ đổ vào từng người một. 

  

  Vào Settings > PBX > Call Features > Ring Group để cấu hình ring groups.   

• Click             để thêm mới một ring group. 

• Click  để xõa một ring groups được chọn.  

• Click để chỉnh sửa một ring group. 

• Click  để xóa một  ring group.  

  

Please check the ring group configuration parameters below.  

  

  Table 7-2 Ring Group Configuration Parameters-General Settings   
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Option  Description  

Number  Số extension number được vào ring group. 

Name  Đặt tên cho Ring group.  

Ring Strategy  

Chọn chết độ chuông cho ring group.  

• Ring All Simultaneously: đổ chuông all tất cả các extensiong đang rảnh.  

• Ring Sequentially: đổ chuông từng extension trong một khoảng thời gian.  

Seconds to ring each 
member  

Thiết lập số giây cho mỗi extension trước khi chuyển đến extension kế tiếp. 

Members  Chọn thành viên cho ring group  

Destination If No  

Answer  

Chọn điểm đến nếu cuộc gọi không có người trả lời. 

Queue  
Queues (hàng đợi) được thiết kế để nhận cuộc gọi trong một call center. Hàng đợi giống như một 

phòng chờ ảo, trong đó người gọi chờ đợi xếp hàng để máy rảnh. Khi một người gọi vào S-Series và 

được đưa tới hàng chờ, cô/anh ta nghe nhạc chờ và lời nhắc nhở, trong lúc hàng đợi gửi ra các cuộc 

gọi đến các máy rảnh. Một số cấu hình tùy chọn sẽ giúp bạn kiểm soát các cuộc gọi đến  sẽ được 

chuyển đến các máy rảnh và những gì người gọi nghe và làm trong lúc đợi. 

  

   Vào Settings > PBX > Call Features > Queue để cấu hình queue.   

• Click             để thêm một hàng chớ (Queue) mới. 

  Click  để xóa một hàng chờ được 

chọn   Click để chỉnh sửa một  queue. 

• Click  để xóa một queue.  

  

Please check the queue configuration parameters below.  

  

1) Basic Settings  
  Table 7-3 Queue Configuration Parameters - Basic Settings  

Basic Settings   

Number  
Sử dụng số này để gọi vào hàng chờ, hoặc chuyển các cuộc gọi đến số 
này vào hàng chờ.  

Name  Đặt tên cho hàng chờ.  

Password  
Bạn thể yêu cầu nhập mật khẩu trước khi gia nhập vào hàng chờ.  
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Ring Strategy  

Thiết lập các chế độ chuông cho hàng chờ. Các tùy chọn là: 

• Ringing All: đổ chuông tất cả các máy cho đến khi có trả lời. 

• Least Recent: đổ chuông vào máy được gọi gần đây nhất.  

• Fewest Calls: đổ chuông vào máy có ít cuộc gọi nhất.  

• Random: đổ chuông ngẫu nhiên. 

 

  

Failover Destination   

Agents   

Agent Timeout   

Agent  

Announcement   
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dẫn những người gọi bấm phím.  

Conference  (họp, hội nghị) 
Conference Calls sẽ tăng hiệu quả lao động và năng suất làm việc, cung cấp phương pháp hiệu quả 

hơn để tổ chức cuộc họp. Conference agents có thể nhấn * để truy nhập vào tùy chọn cài đặt và admin 

có thể kick user cuối cùng ra ngoài, cũng như có thể khó phòng họp. 

  

  Đến Settings > PBX > Call Features > Conference để cấu hình conferences.   

• Click             để thêm một conference mới. 

• Click  để xóa conferences đã chọn.   

• Click để chỉnh sửa một conference.  

• Click  để xóa một conference.  

  

Please check the conference configuration parameters below.  

  

  Table 7-5 Conference Configuration Parameters  

Options  Description  

Number  Sử dụng số này để gọi vào conference room.  

Name  Đặt tên cho conference.  

Administrator  Admin có thể kick the user out và khóa conference.Bạn có thể thiết lập None.  

PIN#  
Bạn có thể yêu cầu người gọi nhập mật khẩu để tham gia vào  conference.  

Join a Conference Room  

  Người dùng trên S-Series có thể quay số  conference extension để gia nhập vào conference room.  

Nếu mật khẩu được thiết lập cho  conference, users sẽ được nhắc nhở để nhập mã PIN. 

  

 L ế nào để tham gia các conference  room nếu gọi từ bên ngoài (vd từ di động)? 

Các inbound route cho conferences nên được thiết lập trên S-Series. Đường trunk nên lựa chọn các 

inbound route và thiết lập đích đến là conference room. Khi người ở ngoài quay số vào đường trunk  

người gọi sẽ được định tuyến đến conference room. Manage the Conference  

  Trong thời gian conference call, người dùng có thể quản lý conference bằng cách bấm * trên điện 

thoại của mình để truy nhập vào voice menu cho phòng hội nghị. Hãy kiểm tra các tùy chọn cho 

voice menu. 
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Table 7-6 Conference Voice Menu  

Conference Administrator IVR Menu  

1  Bật/ Tắt tiếng.  

2  Khóa/ mở khóa conference.  

3  Kích user cuối.  

4  Giảm âm lượng của conference.  

5  . Mở rộng conference.  

6  Tăng âm lượng của conference.  

7  Giảm âm lượng của bạn.  

8  Exit the IVR menu.  

9  Tăng âm lượng của bạn. 

Conference Users IVR Menu  

1  Bật/ Tắt tiếng.  

4  Giảm âm lượng của conference.   

6  Tăng âm lượng của conference.  

7  Giảm âm lượng của bạn.  

8  Thoát khỏi IVR menu.  

9  Tăng âm lượng của bạn. 

Pickup Group  
  Call pickup cho phép bạn trả lời một cuộc gị của người khác. Bạn có thể thêm pickup group. Mặc định 

của pickup call cho Group Call Pickup là *4. Nó cho phép nhận cuộc gọi từ điện thoại đổ chuông ở các máy 

trong group như bạn.  

   Vào Settings > PBX > Call Features > Pickup Group để thêm pickup group.  

• Click             để thêm pickup group. 

• Click  để xóa pickup groups đã chọn.   

• Click để chỉnh sửa một pickup group. 

• Click  để xóa một pickup group.  
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Speed Dial  

Bạn có thể gọi cho ai đó một cách nhanh chóng mà không cần phải tìm ra số điện thoại ai đó. Bạn có 

thể làm điều này với các phím tắt.Tính năng Speed Dial có sẵn trên S-Series cho phép bạn đặt một 

cuộc gọi với số lượng phím nhập vào ít hơn.  

Figure 7-1 Add Pickup Group   
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  1) Add Speed Dial  

  

• Speed Dial Code:nhập vào  speed dial code.  

• Phone Number: nhập số điện thoại bạn muốn gọi.  

 

  

  Click  và chọn file để tải lên. File này phải có định dạng .csv .Kiểm tra file mẫu dưới 

Bạn có thể xuất một speed dial file từ S-Series và sử dụng . 

2)   Import Speed Dial  

Click  , b ạn sẽ thấy một cửa sổ hộp thoại như hình dưới .   

Figure 7-3 Import Speed Dial Number  

Click  để thêm  speed dial. 

Figure 7-2 Add Speed Dial  
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The sample csv file will result in the following speed dial in Yeastar S-Series.  

 

• Export Speed Dial  

  Chọn checkbox của speed dial, click  ,  speed dial được chọn sẽ được xuất sang  

PC của bạn.  

 

Callback  
Callback  trong S-Series cho phép người gọi có thể cúp máy và được gọi lại .Tính năng này có thể 

làm giảm chi phí cho người làm việc ngoài văn phòng sử dụng di động riêng của họ.   Vào Settings > PBX 

> Call Features > Callback để cấu hình Callback.  

• Click              để thêm  callback mới. 

• Click  để xóa các callbacks đã chọn.  

Figure 7-4 Speed Dial File  

  

Figure 7-5 Speed Dial Codes  

  

Figure 7-6 Export Speed Dial   
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• Click để chỉnh sửa một callback.  

• Click  để xóa một callback.  

  

Để sử dụng tính năng Callback,bạn cần chọn điểm đến của callback nằm trong inbound route. Vui 

lòng kiểm tra các thông số cấu hình Callback dưới đây.  

  Note: bạn không cần cấu hình “Strip” và “Prepend” nếu đường trunk hỗ trợ call back với caller ID directly. 

 

  

  

  
  Table 7-7 Call Back Configuration Parameters  

Option  Description  

Name  Đặt tên cho Callback.  

Callback Through  Chọn đường trunk,cuộc gọi sẽ được thực hiện trên đường trunk này.  

Delay Before Callback  Thiết lập thời gian (s) trước khi gọi lại  

Strip  
Xác định có bao nhiêu chữ số sẽ bị xóa từ số gọi lại trước khi gọi  

  

Prepend  
Xác định chữ số thêm vào trước số gọi lại trước khi gọi. 

Destination  The destination which the callback will direct the caller to. 

DISA  
  DISA (Direct Inward System Access) cho phép ai đó gọi từ bên ngoài Yeastar S-Series sẽ nhận  

được nhạc chuông nội bộ của hệ thống và thực hiện cuộc gọi nếu như đã sử dụng một trong các 

extension của S-Series.  

  Để sử dụng DISA, user gọi số DISA, which invokes the DISA application. Ứng dụng DISA lần lượt  

 yêu cầu người gọi nhập PIN number, sau đó là phím thăng (#). Nếu PIN number đúng,user sẽ được nghe giai điệu 

quay số trên cuộc gọi được đặt. 

Figure 7-7 Add Callback  
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  Table 7-8 DISA Configuration Parameters  

Option  Description  

Name  Đặt tên cho DISA   

Password  Đặt mật khẩu cho DISA.  

Response Timeout  

Thời gian tối đa mà hệ thống sẽ chờ trướ khi gác máy nếu người gọi 
đã gọi một số không đầy đủ hoặc số không tồn tại.  Giá trị mặc định là 
10s.  

Digit Timeout  
Thời gian tối đa cho phép  giữa mỗi chữ số khi người dùng quay số 
extension. Giá trị mặc định là 5s. 

Member Outbound Routes   Xác định các  outbound routes có thể truy cập từ DISA. 

Blacklist/Whitelist  
Blacklist để chặn cuộc gọi đến hoặc đi. Nếu số gọi đến hoặc gọi đi được liệt kê trong blacklist, người 

gọi sẽ nghe lời nhắc: “The number you have dialed is not in service. Please check the number and  

  try again”. Sau đó hệ thống sẽ ngắt kết nối cuộc gọi. Whitelist được sử dụng để cho phép gọi đi đến 

số. 

  

  Hệ thống hỗ trợ để ngăn chặn hoặc cho phép 3 loại số: 

• Inbound: số sẽ không được phép hoặc được phép gọi trong hệ thống.  

• Outbound: người sử dụng sẽ được phép hoặc không được phép gọi ra ngoài từ    

hệ thống.  

Ki ểm tra các thông số cấu hình  callback d ưới đây. 

Figure 7-8 Add DISA   
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• Both  : cả hai cuộc gọi ở trong và ra ngoài sẽ được cho phép hoặc không.   1) Add 

Blacklist/Whitelist  

 

  

• Name:đặt tên cho blacklist/whitelist.  

• Number:nhập sô, mỗi số một hàng.    

• Type: chọn type. 

    

 

  

  Click  và chọn file tải lên. File phải có định dạng .csv . Mở file bằng notepad, kiểm tra   mẫu 

dưới đây. Bạn có thể xuất file blacklist/whitelisttừ S-Series và sử dụng chúng. 

Ch ọn  Blacklist or Whitelist tag, click    để thêm số vào  Blacklist ho ặc  Whitelist.   

Figure 7-9 Add Blacklist  

2)   Import Blacklist/Whitelist  

Click  , b ạn sẽ thấy hộp thoại hiển thị như hình dưới .   

Figure 7-10 Import Blacklist   
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The sample csv file will result in the following speed dial in Yeastar S-Series.  

 

• Export Blacklist/Whitelist  

  Chọn checkbox của blacklist/whitelist, click , chọn blacklist/whitelist sẽ xuất ra PC 

Pin List  
PIN List được sử dụng để quản lý danh sách mã PINs (mật khẩu bằng số)được sử dụng để  truy  

cập các tính năng hạn chế như outbound route. Mã PIN có thể được nhìn thấy trong   

 

Figure 7-11 Blacklist/Whitelist File  

Figure 7-12 Blacklist/Whitelist   

  

CDR record. V ào Settings >   PBX >   Call Features > Pin List  và  click  để  

thêm  Pin list. 

Figure 7-13 Add PIN List  
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Linking a PIN List to Outbound Routes/DISA  

 Sau khi tạo PIN lists, bạn có thể liên kết PIN lists với Outbound Routes hoặc DISA. Trong  outbound route/DISA edit 

page, bạn có thể chọn  PIN list từ Password drop-down menu. 

Paging/Intercom  
Intercom là tính năng cho phép bạn thực hiện một thông báo chung tới tất cả extension thông qua loa 

điện thoại. Các bên được gọi không cần nhấc ống nghe. Có thể làm điều này bằng cách nhấn các mã 

tính năng trên điện thoại của bạn và nó là một cuộc gọi hai chiều.  

Mã tính năng Intercom mặc định là *5. Để gửi một thông báo tới một extension cụ thể, bạn cần nhấn  

*5+ extension number trên điện thoại của bạn. Ví dụ, gửi thông báo tới extension 500, bạn cần nhấn 

*5500, sau đó extension 500 tự động được chọn. 

  

Paging được sử dụng để gửi một thông báo trên loa tới một điện thoại hoặc một nhóm điện thoại 

. Điện thoại cần gọi sẽ không đổ chuông, nhưng ngay lập tức nó sẽ chuyển sang chế độ  

  loa ngoài. Paging thường chỉ có một cách để thông báo, nhưng bạn có thể thiết lập  các paging group 

như ở chế độ duplex cho phép tất cả các user trong group đều có thể nói chuyện và nghe  tất cả 

người khác nói.   

 

  

• Number:  extension number trong Paging Group.  

• Name: đặt tên cho Paging Group.    Type: chọn chees độ cho paging group.  

a) 1-Way Paging: chỉ thông báo một chiều.  

V ào   Settings > PBX > Call Features > Paging/Intercom , click    để thêm  paging group.   

Figure 7-14 Add Paging Group   
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b) 2-Way Paging: cho phép tất cả user trong nhóm được nói chuyện và được nghe.  

• Member: chọn thành viên của group. 

SMS  
   Yeastar S-Series hỗ trợ tính năng SMS to Email và Email to SMS. Để sử dụng hai tính năng này,  

bạn phải làm như sau: 

• Cài đặt GSM/UMTS/CDMA module cho thiết bị.    Lắp SIM card vào GSM/UMTS/CDMA module.  

• Kiểm tra tình trang đường trunk và đảm bảo GSM/UMTS/CDMA trunk đã sẵn sàng sử dụng.  

• Thiết lập địa chỉ Email cho hệ thống (Settings > System > Email). 

  

SMS to Email  

SMS to Emaillà tính năng cho phép người sử dụng email nhận được SMS của mạng GSM. Các SMS 

gửi tới GSM/UMTS/CDMA ports sẽ được nhận đầu tiên bởi các ứng dụng của Yeastar system và được chuyển 

tiếp đến email được cấu hình từ trước ( email được thiết lập trong Settings >   System > Email). Do đó, người 

sử dụng có thể nhận các SMS thông qua Email. 

 

 

Figure 7-15 Enable Email to SMS  

  

Ch ọn  GSM trunk v à  click b ạn sẽ thấy hộp thoại xuất hiện như ở dưới . Click    để thêm địa chỉ  email  

sau  đó click   .  

Figure 7-16 Edit SMS To Email   
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  Khi bạn gửi SMS từ di động của bạn tới GSM trunk number, tin nhắn sẽ được gửi đến địa chỉ  

Emial.  

Email to SMS  

Email to SMS là tính năng cho phép người dùng gửi SMS đến di động thông qua email. Khi users  

  muốn gửi một tin nhắn SMS, họ chỉ cần gửi một email đến địa chỉ mail của hệ thống Yeastar, với số  

 di động nhận. Sau đó hệ thống nhận được email và gửi email này đến các GSM/UTMS/CDMA port, do đó email 

có thể gửi qua tin nhắn SMS đến các điểm dự kiến.   Hệ thống hỗ trợ 4 loại Email: 

  1) Email Subject: Destination Phone Number  

  Nếu chọn định dạng này bạn không cần thiết lập mã truy cập.    2)

 Email Subject: port:Port Number-Destination Phone Number    Nếu chọn 

định dạng này bạn không cần thiết lập mã truy cập.  

3) Email Subject: 500:Access Code-Destination Phone Number  
4) Email Subject: 500:Access Code- port: Port Number-Destination Phone Number 
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Figure 7 - 1 7  Enable SMS To Email   

  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  78  

  

Voice Prompts  
 

IỞ phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cách quản lý giọng nói trên Yeastar S-Series, bao gồm các phần 

sau: 

• Prompt Preference  

• System Prompt  

• Music on Hold    Custom Prompts 

Prompt Preference  
Select prompt files for the relevant options on this page.  

  

Table 8-1 Prompt Preference Configuration Parameters  

 

Option  Description  

Music On Hold  Nhạc chờ.   

Play Call Forwarding Prompt  Nếu enabled, hệ thống sẽ nhắc nhở trước khi chuyển cuộc gọi. Nếu 
không cuộc gọi sẽ được chuyển trực tiếp mà không có lời nhắc. Tính 
năng này được Enable theo mặc định. 

Music  On  Hold  for  Call  

Forwarding  

Quyết định những gì được phát khi người gọi đang chờ để được 

chuyển tiếp cuộc gọi. Các tùy chọn là: 

• Music, sẽ giống với những lựa chọn trong Music On Hold. 
• Ringing Tone  
Mặc định là Music. 

Invalid Phone Number Prompt      Nhắc khi số điện thoại gọi đi không hợp lệ.   

Busy Line Prompt  Nhắc khi số máy gọi đang bận.  

Dial Failure Prompt  Nhắc khi quay số thất bại kết nối không thành công với các đường 
trunk. 

  để chọn các  file system prompt t ừ PC nội bộ   ,  sau  đó   click    để bắt Click  

đầu tải lên 
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System Prompt  
  Yeastar S-Series sẽ nhắc nhở mặc định theo ngôn ngữ US English. Hệ thống hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. 

Bạn có thể cập nhật system prompt từ cloud server trực tiếp. Ngoài ra, việc cập nhật lời system prompt  

từ PC nội bộ cũng được hỗ trợ.  

  Đến Settings > PBX > Voice Prompt > System Prompt để  tải lên system prompt.  

Upload System Prompts 

  Figure 8-1 Upload System Prompts 

Download Online Prompt  

Click , một cửa sổ sẽ xuất hiện như hình sau. Tất cả các system prompts đều 

được liệt kê trong cửa sổ.   

 

  Click  để tải các prompts mới nhất.Các system prompt mới nhất sẽ được hiển thị sau khi cài  

đặt thành công. Bạn cần chọn prompt để áp dụng cho hệ thống S-Series hoặc xóa nó.   

Music on Hold  
  Music on hold (MOH) sẽ phát những file nhạc ghi sẵn thay cho sự im lặng khi người gọi đang  

giữ máy chờ. User có thể cấu hình Music on Hold Folder và tải file nhạc lên hệ thống. Mặc định  

  của Music on Hold Playlist sẽ bao gồm 3 file nhạc cho người sử dụng. Đến Settings > PBX > Call 

Features > Music on Hold. 

  

1) Create New Playlist  

Figure 8-2 Download Online Prompt  
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• Name: đặt tên cho playlist của bạn.    

• Play Sort:chọn thứ tự phát cho playlist. 

  

  

2) Upload New Music  

  
 Chọn MOH Playlist từ drop-down menu.   

 Click  chọn file nhạc từ máy tính của bạn, sau đó click   để bắt đầu up.   

Custom Prompt  
Mặc định voice prompts và announcements trong hệ thống phù hợp cho hầu hết các tình huống. Tuy 

nhiên bạn có thể sử dụng voice prompt để phù hợp hơn với trường hợp của bạn. Trong trường hợp 

này, bạn cần tải lên hệ thống một custom prompt hoặc ghi âm một prompt mới và áp dụng nó vào nơi 

bạn muốn thay đổi.  

Click    để tạo một  new playlist.    

Figure 8-3 Add Playlist  

  

  

Figure 8-4 Upload New Music   
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  Đến Settings > PBX > Voice Prompts > Custom Prompts để ghi âm và tải lên custom prompts. 

  

1) Upload Custom Prompt  

  

2) Record Custom Prompt  

  Click  , cửa sổ sau đây xuất hiện. Ghi rõ tên và chọn extension để ghi âm   

  

 

  

 Click , chọn extension sẽ ring, chọn cuộc gọi để bắt đầu ghi.    

  
Figure 8-6 Record New Custom Prompt   

Click  ,  c ửa sổ hộp thoại sau xuất hiện .  Click    để ch ọn file nhạc từ máy tính 

c ủa bạn . Click    để bắt đầu tải lên.   

  

Figure 8-5 Upload a Prompt   
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General  
 

  

  Chương này giải thích các thiết lập chung trong hệ thống, có thể được áp dụng cho tất cả Yeastar S-

Series.  

• Preference  

• Feature Code  

• Voicemail  

• SIP    IAX 

Preference  
Table 9-1 Preference Configuration Parameters  

  

  

  

  

  

  Phone  
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 The default range is 640-649.  

IVR Extensions  Xác định phạm vi IVR extension. Mặc 
định là 650-659.  

Queue Extensions  Xác định phạm vi  Queue extension .  Mặc 
định là 660-669. 

Feature Code  
  Feature Codes được dùng để enable và disable một số tính năng có sẵn trong hệ thống. Người sử  

dụng S-Series local có thể nhấn feature codes trên điện thoại của họ để sử dụng một số tính năng đặc 

biệt.  

Các feature codes mặc định có thể được kiểm tra và thay đổi tại Settings > PBX > General >  Feature 

Code. 

Table 9-2 Feature Code  

Option   Description  

Max Call Duration   Chọn thời gian tối đa theo giây cho cuộc gọi. Nếu muốn tùy chỉnh,  

Nhập trực tiếp gía trị vào text box.Nhập 0 để vô hiệu hóa điều này.  

Attended Transfer Caller ID   Caller ID sẽ được hiển thị trên điện thoại người nhận. Ví dụ, 
Phone A (transferee) gọi Phone B(transfer), và Phone B chuyển 
cuộc gọi đến Phone C (recipient).  Nếu thiết lập Transfer, Caller  ID 
hiển thị sẽ là số của Phone B; nếu thiết lập Transferee, số của A sẽ 
được hiển thị.  

Virtual Ring Back Tone   Khi enabled, khi người gọi gọi ra với cellular trunks, người gọi sẽ 
sẽ nghe nhạc chuông ảo được tạo ra bởi hệ thống trước khi có người 
trả lời cuộc gọi.  

Distinctive Caller ID   Khi cuộc gọi đến được định tuyến từ Ring Group, Queue or IVR, 
Caller ID sẽ hiển thị nó đến từ đâu.  

Enhance Fax   Enable tùy chọn này để tối ưu việc nhận Fax.  

FXO Mode   Chọn chế độ để thiết lập On Hook Speed, Ringer Impedance, 

Ringer Threshold, Current Limiting, TIP/RING voltage, adjustment, 

Minimum Operational Loop Current, and AC Impedance để phù 

hợp với đặc tính của line analog.  

Mặc định là thiết lập FCC của USA.  

Tone Region  

t 

Chọn một quốc gia hoặc quốc gia láng giềng để enable default dial 
one, busy tone, và ring tone.  

Extension Preferences   

User Extensions   Xác định phạm vi sử dụng của extension. Phạm 
vi sử dụng mặc định là 500-599.  

Ring Group Extensions   Xác định phạm vi của Ring Group extension. Mặc 
định là 620-629.  

Paging Group Extensions   Xác định phạm vi Paging Group extension. Mặc 
định là 630-639.  

Conference Extensions   Xác định phạm vi  Conference extension. 
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Feature Code   

Feature Code Digits Timeout Thời gian chờ (theo giây) để nhập chữ số tiếp theo. Măc định là 
4000.  

Recording  

One Touch Record  Feature code sử dụng để bắt đầu và kết thúc ghi âm cuộc gọi. Mặc 
định của feature code này là *1.  

Voicemail   

Check Voicemail  Feature code sử dụng kiểm tra hộp thư thoại. Bạn cần nhập pass.  

Voicemail for Extension  Mặc định của feature code này là *2.  

Bạn có thể để lại một voicemail cho extensiong khác bằng cách 

nhấn feature code của máy họ hoặc chuyển trực tiếp cuộc gọi đến 

vào hộp thư thoại của extension.  

Mặc định là #.Vd: “#501” để lại tin nhắn cho Ext. 501.  
Voicemail Main Menu  Feature code sử dụng để đăng nhập vào voicemail main menu. Mặc 

định là  *02.  

Transfer   

Blind Transfer  Nhấn this feature code và extension number để blind transfer cuộc 

gọi.  

Mặc định là  *03.  
Attended Transfer  Nhấn feature code và extension number để transfer cuộc gọi. Gác 

máy sau khi liên hệ với các điểm đến.  

Mặc định là  *3.  
Attended Transfer Timeout  Thời gian chờ để chuyển cuộc gọi (tính theo giây), Mặc định là 15 

giây.  

Call Pickup   

Call Pickup  Feature code cho phép bạn trả lời cuộc gọi của điện thoại khác trong 
pickup group.  

Mặc định là  *4.  
 

Extension Pickup  Nhấn feature code và extension number để nhận cuộc gọi đang đổ 

chuông .  

Mặc định là  *04.  

Intercom  

Intercom  Nhấn feature code và extension number to page that extension. Mặc 
định là  *5.  

Call Parking  
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Call Parking  Nhấn feature code để đặt một cuộc gọi và tiếp tục gọi cho một số 

extension khác. Bất kỳ điện thoại nào cũng có thể quay số extension 

này để tiếp tục cuộc trò chuyện.  

Mặc định là  *6.  
Directed Call Parking  Nhấn feature code và extension number để gọi vào extension đó. 

Bất kỳ điện thoại nào cũng có thể quay số extension này để tiếp 

tục cuộc trò chuyện.  

Mặc định là  *6.  

Note: Nếu extension number đã bị chiếm,call parking sẽ thất bại.  

Parking Extension Range  A range of extensions where the call will be parked.  

Parking Timeout  Xác định số giây mà cuộc gọi sẽ được đợi trước khi được gọi lại từ 
extension.  

Call Forwarding   

Reset to Defaults  Nhấn feature code để khôi phục call forwarding về các thiết lập mặc 

định : 

• Always Forward: disabled  

• Busy Forward to Voicemail: enabled 

 No Answer Forward to Voicemail: 

enabled  Do Not Disturb: disabled.  

Mặc định là  *70.  

Enable Forward All Calls  Nhấn feature code để chuyển tất cả cuộc gọi đến voicemail hoặc số 
chỉ định. Ví dụ: Nhấn *71 để chuyển tất cả cuộc gọi đến voicemail, 
và nhấn *71500 để chuyển tất cả cuộc gọi đến số 500 (số này bao 
gồm prefix, nếu bạn được yêu cầu quay số với prefix, bạn cần cấu 
hình nó trong Call Forwarding trong Edit Extension window).  

Disable Forward All Calls  Nhấn feature code này để disable chuyển tiếp tất cả cuộc gọi. Mặc 
định là *071.  

Enable Forward When Busy  Nhấn feature code này để chuyển cuộc gọi đến voicemail hoặc số 

chỉ định khi bận. VD: Nhấn *72 để chuyển cuộc gọi đến  voicemail 

khi bận, và nhấn *72500 để chuyển cuộc gọi đến số 500 khi bận (số 

này bao gồm prefix, nếu bạn được yêu cầu quay số với prefix, bạn 

cần cấu hình nó trong Call Forwarding trong Edit Extension window).  

Mặc định là *72.  

Disable Forward When Busy Nhấn feature code để disable chuyển cuộc gọi khi bận.  Mặc 
định là *072.  
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Enable Forward No Answer  Nhấn feature code này để chuyển cuộc gọi đến voicemail hoặc số 

chỉ định khi không trả lời. VD:  Nhấn *72 để chuyển cuộc gọi đến  

voicemail khi không trả lời, và nhấn *72500 để chuyển cuộc gọi đến 

số 500 khi không trả lời. 

(số này bao gồm prefix, nếu bạn được yêu cầu quay số với prefix, 
bạn cần cấu hình nó trong Call Forwarding trong Edit Extension 
window).  

Mặc định là *73.  
Disable Forward No Answer  

Nhấn feature code để disable chuyển cuộc gọi khi không trả lời. Mặc 
định là *073.  

Call Monitor   

Listen  

Nhấn feature code và số extension monitor để giám sát cuộc gọi 

(Listen monitoring). Ở chế độ này, người giám sát chỉ có thể nghe 

tiếng gọi chứ không thể nói. Mặc định là *90.  

Note: để giám sát extension, bạn cần cấu hình Monitor Settings cho 
extension này trước.  

Whisper  Nhấn feature  code  và số extension monitor để bắt đầu giám sát 

Whisper. Ở chế độ này, người giám sát có thể lắng nghe và nói 

chuyện với extension monitor mà bên kia không nghe được.  

Mặc định là *91.  

Note: để giám sát extension, bạn cần cấu hình Monitor Settings cho 
extension này trước.  

Barge-in  Nhấn feature  code  và số extension monitor để bắt đầu giám sát 

Barge-in . Ở chế độ này, người giám sát có thể lắng nghe và nói 

chuyện với cả hai bên.  

Mặc định là *92.  

Note: để giám sát extension, bạn cần cấu hình Monitor Settings cho 
extension này trước.  

DND   

Enable Do Not Disturb  Nhấn feature code để đưa extension vào trạng tháiDo Not Disturb.  

Mặc đinh là *74.  
Disable Do Not Disturb  Nhấn feature code để đưa extension ra trạng thái Do Not Disturb. 

Mặc đinh là *074.  

Voicemail  
  Các cấu hình của voicemail có thể được thiết lập và quản lý trên Voicemail page. Vào   

 Settings > PBX > General > Voicemail, bạn có thể cấu hình Message Options, Greeting Options và Playback 

Options. 

  
  

Table 9-3 Voicemail Configuration Parameters  
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 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Message Options  

Max Messages per Folder  Thiết lập số tin nhắn tối đa có thể lưu trữ trong thư mục của hộp 
thư thoại.  

Max Message Time  

  

Thiết lập độ dài tối đa của một  voicemail message (in seconds). 

Min Message Time   Thiết lập độ dài tối thiểu của một   voicemail  message (in seconds) 
Tin nhắn dưới mức này sẽ tự động bị xóa.  

Ask Caller to Dial 5  
Nếu tùy chọn này enabled, người gọi sẽ được nhắc nhở để bấm 5 

trước khi để lại tin nhắn.  
Operator  Breakout  from  

Voicemail  
Nếu tùy chọn này được thiết lập, người gọi có thể chuyển ta khỏi 

hộp thư thoại đến nơi được cấu hình trước bằng cách nhấn 0.  
Destination  This sets the breakout destination.  

Greeting Options  

Busy Prompt  Phát lời chào khi extension bận. 
Unavailable Prompt     Phát lời chào khi extension không trả lời.  
Leave a Message Prompt  Phát lời chào khi nhấn 5. 
Playback Options  

Announce Message Caller ID Nếu tùy chọn này enabled, caller ID của bên để lại tin nhắn sẽ 
sẽ công bố trước khi  voicemail message bắt đầu phát. playing.  

Announce Message Duration Nếu tùy chọn này enabled, thời gian của tin nhắn sẽ được hiển thị 
trước khi voicemail message bắt đầu phát.  

Announce Message Arrival 
Time  

Nếu tùy chọn này  enabled, thời gian xuất hiện của tin nhắn sẽ được 
đóng lại trước khi  voicemail message bắt đầu phát.  

Allow  Users  to  Review 
Messages  

Chp phép người gọi xem các thông điệp ghi lại trước khi gửi chúng 
đến hộp thư thoại. 
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Voicemail to Email Template  

 

SIP  
   Vào Settings > PBX > General > SIP để cấu hình thiết lập SIP. Tốt hơn là nên dùng các thiết lập  

 mặc định được cung cấp trên trang này. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, bạn có thể thay đổi để phù hợp với tình 

hình.  

General 

  

Table 9-4 General Settings  

UDP Port  UDP Port dùng để đăng ký SIP. Mặc định là 5060. 

TCP Port    TCP Port dùng để đăng ký SIP.Mặc định là  5060.   

RTP Port    RTP Port để truyền dữ liệu. From-port nên bắt đầu từ 10000.

 From-port và To-port nên lệch nhau từ 100 đến 10000.  

Mặc định là 10000-12000.  

Register Timers   

Max Registration/Subscription Time  Thơi gian tối đa để đăng ký và tham gia. Mặc định là 3600s.  

Min Registration/Subscription Time  Thơi gian tối thiểu để đăng ký và tham gia. Mặc định là 60s.  

Qualify Frequency  Khoảng cách gửi SIP OPTIONS packet đến SIP để kiểm tra 
nếu thiết bị up. Mặc định là 30 một lần.  

Outbound SIP Registrations   

Register Attempts  The number of registration attempts before giving up (0 for no 
limit).  

You can customize the Voicemail Email contents by clicking  .  

Figure 9-1 Voicemail To Email Template Settings  
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Default Incoming/  

Outgoing Registration Time  

Thời gian mặc định (giây) để đăng ký cuộc gọi đến/đi Mặc 
định là 120 giây. 

 

 Note: Thời gian cần thực tế phải trừ đi 10 giây so với giá trị 
bạn đã nhập vào. 
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Figure 9-4 NAT Settings – External Host  

  

Table 9-7 External Host Configuration Parameters  
Option  Description  

External Host  Bạn có thể chỉ định một external host, và hệ thống sẽ thực 

hiện truy vấn DNS theo định kỳ.   

Cài đặt này chỉ cần thiết khi external IP không phải là tĩnh. 

Chúng tôi để nghị nên sủ dụng IP tĩnh cho hệ thống này. 

Hãy liên hệ với nhà cung cấp mạng để biết thêm thông tin. 

External Refresh Interval  Nếu một ext ernal host được được t hêm vào, bạn có t hể   
xác định cách hệ t hống t ruy vấn DNS t rên host này. G iá t 
rị   này được quy định t rong vài giây.  

Local Network Identification  Được sử dụng để nhận ra các local network sử dụng network 

number/subnet mask khi hệ thống ở phía sau NAT hoặc 

firewall. Một số ví dụ như: 

“192.168.0.0/255.255.0.0”,  “10.0.0.0/255.0.0.0”,  and 
“172.16.0.0/12”.  

NAT Mode  Cấu hình Global  NAT cho hệ thống.  Các tùy chọn như sau: 

• Yes: sử dụng NAT và bỏ qua các thông tin địa chỉ 

trong SIP/SDP header và phản hồi tới các IP address/port 

đã gửi  

• No: sử dụng NAT theo RFC3581.  

• Never: dùng NAT nhưng không bao gồm rport in 
headers. 

Codec  

 Codec là một thuật toán để nén và giải nén được sử dụng trong việc truyền tải các gói dữ liệu thoại  qua mạng 

hoặc Internet. S-Series hỗ trợ G711 a-law, u-law, GSM, H261, H263, H263P, SPEEX, G722, G726, ADPCM, 

G719A, MPEG4. 

  

Note: 

Nếu muốn sử dụng G.729, vui lòng nhập license. Nếu hệ thống đã nhúng G729, bạn có thể kiểm tra  

  nó mà không cần license. Nhưng để bảo vệ bản quyền, chúng tôi đề nghị bạn mua nó sau khi test 

thành công. Sau khi mua bản quyền từ DIGIUM, bạn nên nhập G729 license tại "G729 License Key".  

  
Figure 9-5 Codec Settings  

TLS  

 Yeastar S-Series hỗ trợ giao thức TLS, để dùng TLS,  bạn cần enable TLS từ Settings > PBX >  General > SIP > 

TLS. Check the TLS configuration parameters below. 
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Option   

Enable TLS   

TLS Port   

Certificate   

TLS Verify Server   

TLS Verify Client   

TLS Ignore Common Name   

 • Require: include “timer” value in Require header  

• Forced: include “timer” value in both "Supported" and "Required" header.  

The default is Supported.  

Session-expires  Khoảng thời gian làm mới tối đa theo giây.  

Session-minse  Khoảng thời gian làm mới tối thiểu theo giây, không ít hơn 90. 

QOS  

  QoS (Quality of Service) là vấn đề lớn trong việc triển khai VoIP. Vấn đề là làm thế nào để đảm bảo  

 tốc độ truyền các packet voice  hoặc kết nối đa phương tiện khác sẽ không bị delay hoặc giảm    

  nhiễu từ lưu lượng ưu tiên thấp hơn. Khi dung lượng mạng không đủ, QoS có thể cung cấp sự ưu tiên 

cho các user thông qua các thiết lập. 

 Figure 9-6 QOS  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  93  

T.38  

 

  

• Re-invite SDP Not Add T.38 Attribute  

  Nếu thiết lập yes, SDP trong re-invite packet sẽ không thêm thu ộc tính T.38 .  

• Error Correction  

  Nếu thiết lập Error Correction Mode (ECM) cho Fax.  

• T.38 Max BitRate   T38 Max Bit Rate. 

  

Advanced  

  
  Table 9-10 SIP Advanced Settings  

Option  Description  

Allow RTP Re-invite  Theo mặc định, hệ thống sẽ định tuyến media steams từ thiết bị đầu cuối 
SIP qua chính nó. Enabling tùy chọn này hệ thống sẽ cố gắng thỏa thuận 
với đầu cuối để định tuyến các packet trực tiếp với nhau, bỏ qua hệ 
thống. Nó không phải luôn luôn thành công để hệ thống negotiate 
endpoint-to-endpoint media routing.  

Get Caller ID From  Quyết định hệ thống sẽ giữ Caller ID header từ header field.  

User Agent  Cho phép thay đổi  User-Agent field.  

Get DID From  Cho phép hệ thống kéo DID từ header field. Nếu Remote-Party-ID được 
chọn nhưng line không hỗ trợ , DID sẽ được kéo từ Invite header.  

Send Remote Party ID  Có cho phép gửi Remote-Party-ID trong SIP hay không. Mặc định là 
không.  

DNS SRV Look Up  Enable tính năng tra cứu DNS SRV cho cuộc gọi inbound và outbound 

Send P Asserted Identify Có cho phép gửi P-Asserted-Identify trong SIP header hay không  .  

Mặc định là không.  

100rel  Check the option to enable 100rel.  

Send Diversion ID  Có cho phép gửi Diversion ID trong SIP header hay không. Mặc định là 
không.  

Allow Guest  Nếu enabled, nó sẽ cho phép các unauthorized INVITE đi vào PBX và 
cuộc gọi có thể được thực hiện. Mặc định là không.  

Figure 9-7 T.38  
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IAX  
  

  Table 9-11 IAX Configuration Parameters  
Option  Description  

UDP Port  UDP port sử dụng cho IAX2 registrations. Mặc định là 4569.  

Bandwidth  Quản lý các codec được dùng dựa trên băng thông tiêu thụ.  

Maximum Registration/  

Subscription Time  

Thời gian tối đa(giây) của IAX registration. Mặc định là 1200 seconds.  

Minimum Registration/ 
Subscription Time  

Thời gian tối thiểu(giây) của  IAX registration. Mặc định là 60 seconds.  

Codec  Chọn loại codec. 

  

  

  

  

Recording  
 

  

Phần này sẽ hướng dẫn cách cấu hình tự động ghi âm trên Yeastar S-Series.  

  

  Yeastar S-Series hỗ trợ ghi âm tự động cho cuộc gọi được thiết lập. Vào Settings > PBX > Recording 

để cấu hình thiết lập ghi âm tự động. 

 

  
  Table 10-1 Recording Configuration Parameters  

General Preferences   

Storage Location  
Click vào tùy chọn để liên kết Storage settings. Trong storage settings, 
bạn có thể cấu hình nơi lưu trữ các tập tin ghi âm.  

Internal Call Being  

Recorded Prompt  

Nếu cuộc gọi nội bộ cho phép ghi âm cuộc gọi, sẽ có nhắc nhở cho bên 
gọi là cuộc gọi sẽ được ghi lại.  

Outbound/Inbound Call  

Being Recorded Prompt  

Nếu cuộc gọi bên ngoài (outbound/inbound/callback) cho phép ghi âm 
cuộc gọi, sẽ có nhắc nhở cho bên gọi là cuộc gọi sẽ được ghi lại.  

Record Trunks  Khi có cuộc gọi đến đường trunk được chọn, nó sẽ được ghi lại. 

Figure 10-1 Recording Prompt Settings   
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Record Extensions   Các extension được chọn sẽ được ghi lại. 

Record Conferences  Các cuộc họp được chọn sẽ được ghi lại. 

Event Center  
 

  

  Yeastar S-Series có thể theo dõi các sự kiện hệ thống và các bản ghi, sau đó gửi email thông báo đến 

địa chỉ liên lạc cụ thể. 

Event Settings  
  Các system events được chia làm 3 loại:   

Operation  

 Modify Administrator Password  

 User Login Success  

 User Login Failed  

 User Locked  

Telephony  

 Register SIP Trunk Failed  

 Service Provider Unreachable  

 Outgoing Call Failed  

System  

 CPU Overload  

 Memory Overload  

 Concurrent Calls Overload  

 Disk Failure  

 Storage Space Full  

 Network Attacked  

 System Reboot  

 System Upgrade  

 System Restore 
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• Turn 

on 

 Record để quyết định có ghi lại các sự kiện.  

• Turn on  Notification để quyếtđịnh xem có nên gửi thông báo.    

Notification Contacts  
  Các administrator thêm liên hệ vào đây để gửi các thông báo. Hệ thống hỗ trợ gửi Email notification, 

Call notification và SMS notification.  

 

  
  Table 11-1 Notification Contact Configuration Parameters  

Click              để thêm contact. 

Figure 11-2 Notification Contacts   

   Click    để chỉnh sửa các mẫu thông báo. 

Figure 11-1 Event Settings  
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Option  Description  

Choose Contact  
Chọn contact từ drop-down menu. Chọn contact sẽ gửi emails, SMS 
messages or calls.  

Notification Method  

Chọn các thông báo cho contact khi có sự kiện xảy ra.  

• Email  
• SMS  
• Call Extension  
• Call Mobile  

Email  
Khi có sự kiện xảy ra, hãy gửi notification emails tới địa chỉ này. Nếu 
Notification Method là Email, trường này phải được nhập.  

Mobile Number  
Khi có sự kiện xảy ra, hãy gửi SMS vào số di động này. Nếu Notification 
Method là Phone Call hoặc SMS, trường này phải được nhập.  

Event Log  
  Vào Settings > Event Center > Event Log để kiểm tra các bản ghi sự kiện.  

Bạn có thể lọc event logs bằng các chọn event type, event name, và xác đinh một khoảng thời  

   

  

  

gian nhất định . Click  , k ết quả phù hợp sẽ được hiển thị. 

Figure 11-3 Event Log   
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CDR and Recording  
 

  

Trong CDR và Recording center, bạn có thể kiểm tra tất cả các bản ghi cuộc gọi và ghi âm trên hệ thống. 

Bạn có thể chạy các báo cáo đối với các bản ghi và lọc như sau: 

• Time  

• Call From  

• Call To  

• Call Duration  

• Talk Duration  

• Status  

• Trunk  

• Communication Type    Account Code 

  

Bạn có thể thực hiện các hoạt động sau đây trên filtered call report: 

• Download Searched Result  

  Click Download the Records để tải về các bản ghi cần tìm   

• Edit List Options 

 Click  để chọn những tùy chọn sẽ được hiển thị trên logs page.   

• Play Recording File  

Click để phát các file ghi âm.  

 

  

  

  

  

   Download Recording File   

Click  để tải các file ghi âm   

Figure 12-1 CDR and Recording  
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PBX Monitor  
 

  

The PBX monitors the status of Extensions, Trunks and Concurrent Call. Go to PBX Monitor to check 

the real time status.  

 

  

Table 13-1 Extension Status Description  
Status   Description  

  
The extension đang rỗi.  

 

  
The extension đang đổ chuông  . 

 

  
The extension đã rời mạng.  

 

  
The extension đang bận . 

 

Extension Status  

Figure 13-1 Extension Status   
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The extension đang giữ máy  . 

 

  
Trục trặc trong FXO interface;hãy kiểm tracác  interface and module thích hợp.  

Trunk Status  

 

  
Table 13-2 FXO Trunk Status Description  

FXO Trunk Status  

  
The trunk đang rỗi . 

  
The trunk đang bận khi sử dụng  . 

  
Khong có PSTN line cắm vào FXO interface.  

  
Trục trặc trong FXO interface;hãy kiểm tra các interface and module thích hợp.  

  

  Table 13-3 GSM/UMTS/CDMA Trunk Status Description   

GSM/UMTS/CDMA Trunk Status  

Figure 13-2 Trunk Status   
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The trunk đang rỗi, icon thể hiện cường độ tín hiệu. 

  
The trunk đang bận.  

  
The module đã bị tắt.   

  
Chưa cắm SIM.   

  
Không có tín hiệu.  

  
PIN/PUK Error.  

  
Đăng ký GSM network thất bại.  

  
Trục trặc trong module; hãy kiểm tra các module thích hợp.  

  

Table 13-4 BRI Trunk Status Description  

BRI Trunk Status  

  
The trunk đang rỗi . 

  

1. Hỏng module/interface.  

2. Cấu hình lớp vật lý không chính xác.  

3. Dịch vụ cung cấp không hoạt động trên đường trunk.  

  

1. Cấu hình giao thức không đúng.  

2. Dịch vụ cung cấp không hoạt động trên đường trunk.  

  

1. Trục trặc trong interface/module;hãy kiểm tra interface/module liên quan.    

2. Không có trunk plugged in.  

3. Dịch vụ cung cấp không hoạt động trên đường trunk.  

  

Table 13-5 VoIP Trunk Status Description  

VoIP Trunk Status  

 
1. Registered (đăng ký)  

2. Unmonitored  (không theo dõi) 

 Registering.  
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1. Unreachable  

2. Registration failed, caused by:  

 wrong password  

 wrong authentication name  

 wrong username  

 transport type inconsistent  
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Concurrent Call  

 
Figure 13-3 Concurrent Call   
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Resource Monitor  
 

  

Resource Monitor cho phép việc theo dõi sử dụng CPU, sử dụng memory, disk utilization và network 

flow. 

Information  
Trong trang này, bạn có thể kiểm tra thông tin hệ thống, bao gồm Product, SN, Hardware version, 

Software version etc. 

 

Network  
  Click vào Network tab để xem tình trạng network của hệ thống  . 

Figure 14-1 System Information   
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Figure 14-2 Network Status  

Performance  
  Click vào Performance tab để xem các dữ liệu sử dụng tài nguyên. Các thông tin của biểu đồ sẽ  

được hiển thị trên con trỏ.  

CPU 

 

Figure 14-3 CPU Status  
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Memory  

 
Figure 14-4 Memory Status  
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LAN  

 

Figure 14 - 4  LAN Status   
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Maintenance  
 

  

Chương này mô tả thiết lập bảo trì hệ thống bao gồm các nội dung sau:   

• Upgrade  

• Backup and Restore  

• Reboot and Reset  

• System Log  

• Operation Log    Trouble Shooting 

Upgrade  
 Yeastar S-Series cung cấp cập nhật tự động; firmware mới sẽ được kiểm tra từ cloud server. Ngoài ra, bạn có 

thể nâng cấp firmware bằng tay. Hệ thóng hỗ trợ file firmware từ PC và hỗ trợ HTTP method, TFTP 

method.  

  Vào Maintenance > Upgrade để nâng cấp. 

  

Storage Usage   

Figure 14 - 5  Storage Usage   
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Note: 

1. Nếu “Reset configuration to Factory Defaults”  enabled, hệ thống sẽ thiết lập lại các thiết lập 

mặc định.  

2. Khi update the firmware, đừng tắt nguồn. Nếu không hệ thống sẽ bị hư hại.  

3. Nếu bạn cố gắng upgrade thông qua HTTP, hãy chắc chắn hệ thống có khả năng truy cập 

Internet để nhận được file firmware từ Yeastar, nêu không việc upgrade sẽ thất bại. 

 

  

• Never Check Updates:không bao giờ kiểm tra cập nhật từ cloud server.  

• Check for Updates and let me choose whether to update: thiết lập khi kiểm tra cập nhật tự 

động từ cloud server.  

• Check for updates and automatically install: tự động tải về và cài đặt bản cập nhật firmware  

mà không cần hỏi. 

Automatic Upgrade  

Figure 15-1 Automatic Upgrade  
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Browsing File from Local PC to Upgrade   

1. Chọn Type "Browsing File". 

2. Click  , chọn fiel firmware từ PC của bạn. Lưu ý phải là file BIN để bắt đầu  uploading. 

  

  

  

Upgrade through HTTP  

1. Trong Firmware Upgrade page, chọn “Download From HTTP Server”.    

2. Nhập HTTP URL.  

  Note: the HTTP URL should be a BIN file download link.  

  3.  

  Upgrade through TFTP  

1. Tải firmware file từ Yeastar website về PC của bạn.  

2. Tạo tftp server, here take Tftpd32 for example.  

3. Cấu hình tftp server. Click Browse để chọn file firmware để cập nhật.   

Click                      để bắt đầu tải file từ  Yeastar HTTP server. 

Figure 15-3 Upgrade Manually - HTTP  

3. Click     

Figure 15-2 Upgrade Manually  –  Browsing File   
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Figure 15-4 TFTP32 Settings  

  

4. Vào Yeastar system upgrade page, select Type as "Download From TFTP Server".   

5. Điền vào TFTP Server IP,  IP phải là IP của PC.  

6. Điền tên của firmware update. Nó phải là tên của file BIN. 

 

Figure 15-5 Upgrade Manually – TFTP  

  

7. Click Download để tải về và bắt đầu cập nhật. Backup and Restore  

  Yeastar S-Series cung cấp tính năng Backup and Restore, cho phép bạn tạo một bản sao lưu đầy  

đủ các cấu hình hệ thống trong một tập tin.  

  

Notes: 

1. Backup file chỉ bao gồm các cấu hình chứ không phải là CDR, voicemail và call recordings.  
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2. Khi bạn đã cập nhật phiên bản cho firmware, khuyến khích bạn không nên sử dụng các gói cũ.  

  

3. Backup từ các phiên bản cũ không thể restored trong hệ thống của phiên bản sau. 

  

• Create a New Backup  

 

  

 

  

• Restore  

Click    để tạo  new backup.   

Figure 15-6 Create New Backup File  

   Upload a Backup  

Click    để tải lên  backup.   

Figure 15-7 Upload a Backup File   

  Restore l ại dư liệu cấu hình , ch ọn  backup v à  click . Reboot l ại hệ thống để có hiệu lực .   

C ác c ấu hình hiện tại sẽ bị ghi đè( OVERWRITTEN) b ằng các dữ liệu backup . 

Figure 15-8 Restore Backup File   
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Reset and Reboot  
  Users có thể reset và reboot hệ thống từ Maintenance > Reset and Reboot.   

• Click  để reboot hệ thống  

• Click  để reset hệ thống cấu hình máy.   

System Log  
  Users có thể kiểm tra system logs theo Maintenance > System Log.  

System logs sẽ được tự động tạo mỗi ngày và một log file sẽ được liệt kê trong System Log.  

  1) System Log Settings  

  Bạn có thể thiết lập mức độ debug bằng cách checking/unchecking các tùy chọn "Info", "   Notice", 

"Warning", "Error" and "Debug", click Save and Apply để lưu các thay đổi. 

 

Figure 15-9 System Log Settings  
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Operation Log  
  Vào Maintenance > Operation Log để kiểm tra operation log.  

  Bạn có thể lọc logs bằng user, IP address, và xác định khoảng thời gian nhất định. Click Search, 

các kết quả phù hợp sẽ được hiển thị. 

2)   System Log   

Click   để tải file về  PC c ủa bạn .   

Click   để xóa  log file.   

Figure 15-10 System Log  
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Troubleshooting  
  Yeastar S-Series cung cấp nhiều tools trong Web GUI để xử lý sự cố. Đến   Maintenance 

> Troubleshooting để kiểm tra các tool.  

Ethernet Capture Tool 

 
Figure 15-12 Ethernet Capture Tool  

  

1. Điền vào địa chỉ IP address và port.  

2. Click Start to start capturing logs.  

Figure 15-11 Operation Log  
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3. Click Stop to stop capturing.  

4. Click Download để tải các tập tin về PC và phân tích nó.   

  Kết quả đầu ra có định .tar . Giải nén tập tin và mở file .pcap bằng cách sử dụng phần mềm Wireshark. 

  

DAHDI Monitor Tool  

Tính năng này được sử dụng để theo dõi PSTN trunks trong hệ thống. Users phải chọn PSTN trunk, 

sau đó bắt đầu theo dõi trunk. 

 

Figure 15-13 DAHDI Monitor Tool  

  

1. Chọn trunk từ drop-down menu.  

2. Click Start to start capturing logs.  

3. Click Stop to stop capturing.  

4. Click Download để tải các tập tin về PC và phân tích nó.  

  Kết quả đầu ra có định .tar .  Giải nén tập tin và mở file .raw  bằng cách sử dụng phần mềm  

Audition.  

IP Ping  

1. Nhập địa chỉ IP đích.  

2. Click Start to start capturing logs.  

Các kết quả đầu ra sẽ hiển thị trong cửa sổ như dưới đây. 

 

Figure 15-14 IP Ping  
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Traceroute  

1. Nhập địa chỉ IP đích  hoặc hostname.  

2. Click Start to start capturing logs.  

Các kết quả đầu ra sẽ hiển thị trong cửa sổ như dướ i đây. 

 
Figure 15-15 Traceroute  
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App Center  
 

  

  Yeastar S-Series đã tích hợp các ứng dụng do Yeastar thiết kế trong các packages có thể cài đặt  

 S-Series và quản lý với App Center. 

  

  Yeastar S-Seriescung cấp cho bạn một loạt các ứng dụng. Chương này giới thiệu các ứng dụng có 

sẵn trong App Center và cách quản lý các ứng dụng này. 

  What App Center Offers  
  Vào App Center để tìm các ứng dung App Center cung cấp.  

 

PBX Center  

  The PBX Center quản lý tất cả các tính năng dưới  PBX, CDR Recording, và PBX Monitor.  

Nó .cung cấp một bản cập nhật nhanh  của các chức năng 

  

LDAP Server  

LDAP Server cung cấp quản lý danh bạ một cách tập trung, làm cho việc quản lý danh bạ trở nên 

dễ dang, tính năng phong phú và tự động. Một khi LDAP được thiết lập, bạn có thể tìm kiếm các thư 

mục LDAP và tìm kiếm các địa chỉ liên lạc trên IP phone của bạn. 

  

Figure 16-1 App Center   
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  Để biết chi tiết về cách sử dụng LDAP server, vui long tham khảo phần LDAP Server section. 

  

Auto Provisioning  

Auto Provisioning được sử dụng để cấu hình IP phones với số lượng lớn, bao gồm tất cả user  

  information, local phone book, firmware, and so on. Auto Provision là các dễ dàng và tiết kiệm thời 

gian để cấu hình IP phones.  

 Cách sử dụng  Auto Provisioning, vui long tham khảo phần Auto Provisioning section. Install Apps  

   Click All tab, tìm ứng dụng bạn muốn cài đặt và click Install. Một khi App được cài đặt, nó sẽ   được 

hiển thị ở Main Menu. Bạn có thể kiểm tra ứng dụng cài đặt ở App Center > Installed. 

 

Figure 16-2 Installed Apps  

Manage Apps  
Bạn cũng có thể kiểm tra các ứng dụng được cài đặt trong 

  

  To uninstall App: 

Vào App Center, chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt, bấm Uninstall để gỡ bỏ cài đặt các  ứng 

dụng. 
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NOTE: 

  PBX Center là module cốt lõi của hệ thông, nó không thể bị gỡ cài đặt. Bạn chỉ có thể cập nhật cho 

ứng dụng này. 

  

To update App, do any of the following: 

 Click on Installed tab, chọn một ứng dụng và nhấn Upgrade để cập nhật ứng d  ụng. 

 Click on Settings tab, cấu hình tự động cập nhật cho ứng dụng được chọn  . 

 

Figure 16-4 App Center Settings   

  

Figure 16-3 Uninstall App   

  

Figure 16-4 Update App  
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LDAP Server  
 

  

  Phần này giải thích cách sủ dụng S-Series LDAP với các điện thoại khác nhau. Các thiết lập cấu  

hình mà bạn nhập vào điện thoại của bạn sẽ làm thay đổi sự phụ thuộc vào cách LDAP server được  

 cấu hình.Trong hướng dẫn này, thiết lập LDAP trên IP phone sẽ được cấu hình theo các thiết lập  mặc định 

Yeastar S-Series LDAP. 

  

1. Configure LDAP Server Settings  

1) Check the option “Enable” to enable 

LDAP server.  

2) Default LDAP server settings as below:  

 Base DN: dc=pbx,dc=com  

   PBX DN: ou=pbx,dc=pbx,dc=com  

 

  

2. Edit/Add Phone Book on LDAP Server  

Là một phone book mặc định có chứa tất cả địa chỉ liên lạc của extension user trong hệ thống. Bạn 

cũng có thể tạo phone book và contact. 

  

NOTE: 

  Yeastar S-Series hỗ trợ tạo 1 phonebook trong LDAP server, và hỗ trợ tải lên 1000 contacts trong một 

phonebook. 

  

To add a phone book:  

 1) Click  để thêm new phone book. Name the phone book và click  .  

  

  

   User Name :  cn=admin,dc=pbx,dc=com  

   Password :  password  

Figure 17-1 LDAP Server Settings  
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 Figure 17- 2 Add Phonebook   
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2) Ch ọn  phone book, click     để chỉnh sửa   

Figure 17-3 LDAP Phone Book  

để thêm các số liên lạc vào  phone book.   3) Điền các thông tin liên hệ vào trang,   click  

Th êm  địa chỉ liên lạc khác cũng như vậy. 

Figure 17-4 Edit LDAP Phonebook  
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To import a phone book:  

   

  dưới đây. Bạn có thể xuất một file phone book từ S-Series sử dụng. 

 
Figure 17-6 Phonebook File  

  

To export a phone book: 

 

  

3. Configure LDAP Settings on Your Phone  

Here we take Yealink T-26 IP Phone (Version 6.73.0.50) as an example.  

  

NOTE:  

1)   Click  , bạ n s ẽ  th ấ y m ộ t c ử a s ổ  h ộ p tho ạ i hi ể n th ị  nh ư  d ư ớ i  đ â y.   

2)   Click    

Figure 17-5 Import LDAP Phonebook 

v à ch ọn  file  để bắt đầu tải lên .  Định dạng file là  .csv .Ki ểm tra các tập tin mẫu 

, ch ọn  phone book s ẽ xuất sang PC của bạn.   Ch ọn  checkbox c ủa  the phone book, click  

Figure 17-7 Export LDAP Phonebook   
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Operations may be different for different IP phone with different version.  

  

LDAP Attributes  

  Bảng sau đây liệt kê các thuộc tính phổ biến nhất được sử dụng để cấu hình LDAP lookup trên IP  

phones. 

LDAP Attribute  Name  

gn   gn – givenName. First Name.  

cn  cn – commonName. LDAP attribute is made up from given name joined to 
surname.  

sn  sn – surname. Last name or family name  

dn   dn – distinguishedName. Unique identifier for each entry  

dc   Domain component  

telephoneNumber  Office phone number  

homePhone  Mobile Phone  

mobile  Mobile or cellular phone number  

mail  Email address.  

departmentNumber  Department  

  

  To configure LDAP via web user interface: 

1. Click on Directory > LDAP.  

2. Enable LDAP.  

3. Nhập các giá trị vào trường tương ứng theo thiết lập của LDAP server.   
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Figure 17-8 LDAP Settings on IP Phone  

  

4. Click Confirm để chấp nhận thay đổ i. 

  

  Cấu hình ví dụ dưới đây được đặt theo thiết lập mặc định S-Series LDAP. Bạn có thể sử dụng các 

thiết lập dưới đây như điểm khởi đầu và điểu chỉnh các bộ lọc, hiển thị các thuộc tính theo yêu cầu  

của bạn. 

Field  Value  

LDAP Name Filter  (|(cn=%)(sn=%))  

LDAP Number Filter  (|(telephoneNumber=%)(homePhone=%)(mobile=%))  

Server Address  192.168.6.218  /the IP of Yeastar S-Series/  

Port  389  

Base  dc=pbx,dc=com  

User Name  cn=admin,dc=pbx,dc=com  

Password  ******  /the password you have set on Yeastar S-Series/  

Max. Hits  50  

LDAP Name Attributes  cn sn displayName  

LDAP Number Attributes  telephoneNumber  homePhone  mobile  mail 
departmentNumber  

LDAP Display Name  %cn  

Protocol  Version 3  
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Search Delay(ms)(0~2000)  0  

LDAP Lookup for Incoming Call  Enabled  

LDAP Sorting Results  Enabled  

LDAP Lookup for Pre Dial/Dial  Enabled  

  

To configure LDAP DSS Key: 

Bạn cần thiết lập DSS key là một LDAP key, và sau đó nhấn LDAP để vào màn hình tìm kiếm LDAP 

khi IP phone đang rỗi. 

1. Click on DssKey > Memory Key.  

2. In the desired DSS key field, select LDAP from the pull-down list of Type.  

3. Click Confirm to accept the change. 

Auto Provisioning  
 

  

 Yeastar S-Series hỗ trợ provisioning cho IP phones và Yeastar gateways với số lượng lớn. Yeastar  S-

Seriesprovides có hai phương pháp provisioning: PnP (Plug and Play) and DHCP.  

   Provisioning Methods  

  Auto Provisioning Settings 

Provisioning Methods  
  Yeastar S-Series hỗ trợ provisioning trong PnP mode và DHCP mode.  

  

• PnP  

1. Các IP phone hoặc VoIP gateway quảng bá tin nhắn SIP SUBSCRIBE khi khởi động.  

2. Yeastar S-Series trả lời với SIP message NOTIFY và  provisioning URL.  

3. IP phone hoặc VoIP gateway sử dụng đường dẫn để tải về các file cấu hình,  giải quyết và áp dụng 

các cấu hình được viết trong tập tin cấu hình. 

  

NOTE: 

 Để sử dụng PnP method, bạn cần enable tính năng PnP trong IP Phones c ủa bạn. 

  

• DHCP  

 Sử dụng DHCP method, bạn cần thiết lập SIP phone hoặc VoIP gateway như một DHCP  client và enable Yeastar 

S-Series DHCP server để thiếu lập giống như DHCP server.  

1. IP phone hoặc VoIP gateway nhận địa chỉ IP từ Yeastar S-Series.  

2. Yeastar S-Series gán một địa chỉ IP và provisioning URL.  

3. IP phone hoặc VoIP gateway sử dụng đường dẫn để tải về các file cấu hình,  giải quyết và áp dụng 

các cấu hình được viết trong tập tin cấu hình. 

  



  

  

S Series 

IP PBX Administrator Guide  

  

 

  127  

NOTE: 

Để sử dụng DHCP method, bạn cần disable DHCP server trên router của bạn, avànd enable  

  DHCPserver trong S-Series (System > Security > Service), đảm bảo rằng S-Series chỉ là DHCP 

server trong mạng nội bộ của bạn. 

Auto Provisioning Settings  

Device List  

Để bắt đầu auto provisioning, bạn cần scan các thiết bị trong mạng nội bộ hoặc thêm các thiết bị 

bằng tay. Tất cả các thiết bị sẽ được hiển thị trong Device List. 

 

  

Figure 18-1 Auto Provisioning Device List   

   Click    đẻ scan tất cả các thiết bị trong mạng nội bộ.   

   Click    để thêm một thiết bị  , ch ọn  model  điền vào địa chỉ  MAC c ủa nó trên các cửa sổ 
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• Click  để thêm nhiều thiết bị, chọn model của thiết bị và điền vào địa chỉ MAC.   

  

To do auto provisioning:  

  

1. Check the box ( es) tr ước  IP phones c ủa bạn muốn chỉnh sửa , click  .  

Figure 18-2 Edit Bulk Devices  
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• Click  để tải lên các tập tin firmware điện thoại lên S-Series.  

• Check the box “Enable Download Firmware”, sau đó firmware sẽ được cập nhật trong quá trình    

provisioning. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

[END]  


