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Din nye Enterprise SIP Trunk
PBX’en skal konfigureres med følgende informationer:
Brugernavn:
Kode:
Realm/domæne:
Outbound proxy:

connect.ipvision.dk

Tekniske detaljer om trunken
Registrering

Af sikkerhedsmæssige årsager kræves det, at PBX’en registrerer sig imod SIP-trunken.

PBX-understøttelse

Pga. redundans benytter ipvision 2 servere til SIP og 2 til RTP (lyd). Det betyder, at PBX’en skal kunne håndtere indgående opkald og lyd fra flere adresser.
Det anbefales derfor også, at udgående opkald sendes til begge adresser i ”round robin”-mønster, og at PBX’en
kan håndtere, hvis den ene server er utilgængelig i tilfælde af nedbrud, vedligeholdelse eller andet.
Hvis SIP-trunken opsættes med UDP eller TCP (uden TLS), så skal Contact-headeren i REGISTER- og
INVITE-pakker indeholde PBX'ens eksterne IP-adresse, hvis ikke PBX'en supporterer OUTBOUND (RFC
5626).

Nummerformat

ipvision håndterer alle telefonnumre i fuldt E.164. Dvs., at der er ”+<landekode>” foran telefonnummeret når et
opkald sendes til PBX’en.
Eksempler:
+4588887777
+46987654321
Ved udgående opkald til trunken er det desuden tilladt at erstatte plusset med to nuller, da disse erstattes med
plus efterfølgende.
Ved specielle krav til omskrivning af telefonnumre skal du kontakte ipvision for at høre nærmere om mulighederne herfor.

Ring til support

Se mere på

8888 7777

ipvision.dk/sip-trunk
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Enterprise SIP-trunk fra ipvision
Firewall-opsætning

Der henvises til dokumentet ”Firewall settings for SIP-trunk” for IP-adresser, porte, etc.

Nummerpræsentation

Med mindre der er indgået en CLIP-SA aftale med ipvision, vil det ved udgående opkald kun være muligt at
præsentere de telefonnumre, som er konfigureret på løsningen.
Ved omstillede eller viderestillede opkald er det muligt at præsentere det originale A-nummer, såfremt der
angives en Diversion-header med det nummer, som foretager omstillingen eller viderestillingen, og såfremt
dette nummer er konfigureret på løsningen.
Forsøges det at præsentere andre numre end de tilladte, bliver nummeret omskrevet med et standardnummer,
der angives på trunken.
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