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Hướng dẫn cài app android trên yealink CP 960 

I. Chuẩn bị 

1) Tải file Template 

2) Tải TFTP server 

3) Tải app .apk cho android 5.1 

4) Tiến hành cấu hình 

II. Thực hiện 

 

1. Vào trang yealink.com tải file auto provisioning 

 

 

- Sau đó tạo 1 folder với name tùy ý và giải nén file template vừa tải vào đó 

 

 

 

Xem hình làm ví dụ 

 

2. Tải TFTP server theo web sau: 

 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
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Chọn 32 hay 64 tùy theo windows bạn đang dùng 

 

3. Tải app .apk( ở đây mình dung app zalo) cho android 5.1 theo link sau: 

https://apkpure.com/vn/zalo-%E2%80%93-video-call/com.zing.zalo 

 

 

 

Sao chép file .apk vào chung folder với template auto provisioning CP960 

 

4. Lấy số MAC của CP960 bằng cách xem trên tem của sản phẩm hay vào giao diện 

web của CP960 để lấy ở mục status – network( ở đây mình vào giao diện web để 

lấy cho chính xác) 

Login vào giao diện web bằng cách nhập địa chỉ ip của CP960 lên trình duyệt web 

 

https://apkpure.com/vn/zalo-%E2%80%93-video-call/com.zing.zalo
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Địa chỉ MAC là 001565F6XXXX 

 

Mở file Template bạn sẽ thấy như sau: 

 

Sao chép file .apk vào chung folder với template auto provisioning CP960 

- Đổi tên file MAC.cfg thành địa chỉ MAC của CP960 

- Mở file y00000000000.boot lênh và thêm dòng sau vào 

 

- Cấu hình các file common.cfg 
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Baṇ muốn cài ứng duṇg gì thì baṇ trỏ đên ứng duṇg đó thông qua đường dâñ 

TFTP (tftp://IP address/app-name.apk) 

 

 

 

5. Mở TFTP server lênh 

 

 

 

- Chọn Browse đến thư mục chứa file Template và file .apk 
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- Choṇ Show Dir để xem la ̣đa ̃có đủ các phai chưa. 

 

 

6. Chaỵ Auto provision trên CP960   

- Đăng nhập vào giao diện web của Yealink bằng mật khẩu mặc định của admin / 

admin. 

Nếu điện thoại cần được khôi phục cài đặt gốc, hãy giữ nút OK trên điện thoại trong năm 

giây hoặc cho đến khi được nhắc đặt lại và nhấn OK lần nữa để bắt đầu khôi phục cài đặt 

gốc. 

- Tiếp tục đến tab Phone. 

- Nhấp vào Auto provision ở các tùy chọn bên trái. 

- Nhập vào địa chỉ Server Provisoning. 10.0.0.140  

- Nhấp vào confirm để lưu. 

- Cuối cùng, Auto provision chia sẻ ngay bây giờ. 
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Hình hướng dâñ chaỵ auto provision 

- Trong quá trình Run auto provision baṇ có thể xem log của quá trình thông qua 

log viewer trên tftp server 

- Nếu có lỗi baṇ se ̃biết đươc̣ lỗi do đâu ví du ̣như sai tên file, chưa điṇh nghiã 

mac trong file .boot … vv 
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Choṇ Log viewer 

 

Tiến trình cài đoc̣ các file thành công 
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- Quá trình cài app android cho CP960 se ̃đươc̣ thưc̣ hiêṇ, chúng ta chờ 2-3 phút 

đến khi tiến trình cài đăṭ hoàn thành baṇ se ̃thấy biểu tươṇg ZALO xuất hiêṇ 

trên màn hình LCD của điêṇ thoaị hôị nghi ̣ CP960. 

- Quá trình đăng nhâp̣ Zalo trên CP960 se ̃có yêu cầu cấp quyền truy câp̣ Mic và 

loa và 1 vài quyền khác nũa baṇ se ̃phải choṇ ok nhiều lần. 

 

 

 

 


