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Para iniciarmos a configuração do ponto a ponto, conecte o gateway GXW 4104 à rede pela porta 

LAN. O Grandstream GXW 4104 obtém IP DHCP, ou seja, recebe um endereço distribuído por um 

servidor da própria rede. Uma maneira bastante fácil de descobrir qual o IP foi atribuído ao 

equipamento, é utilizar um programa que lista todos os IP’s da rede, por exemplo: Advanced IP  

 

Agora que sabemos o IP que nosso gateway recebeu, vamos acessá-lo através do navegador web 

de sua preferência. Ao digitar o endereço no navegador aparecerá a tela de login. A senha padrão 

é admin  

Scanner e verificar através do endereço MAC do dispositivo.   
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Conectado a interface do GXW4104 o primeiro passo é fixar um IP para evitar que o equipamento 

assuma outro endereço, tornando sem efeito as configurações ponto a ponto. Configure um IP 

dentro da sua rede.  

>Networks>Basic Settings  
  

   

  

  

Após fixarmos o IP do gateway, devemos conectar o equipamento através da porta WAN e 

acessálo novamente colocando o novo endereço no navegador web.  

  

O segundo passo é configurar a aba FXO Lines, colocando os tons nacionais de sinalização. >FXO 
Lines>Settings  
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Dial Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;    

Ringback Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;    

Busy Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;    

Reorder Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;  

  

Tx to PSTN Audio Gain (dB): Troque 1 por 4 - Esta configuração oferece ganho no canal, 

aumentando a intensidade do áudio do equipamento para linha  

  

Enable Tone Disconnect: Troque N por Y – permite o tom de desconexão, que informa que a 

ligação foi encerrada.  

  

AC Termination Impedance: Troque 0 por 1 - corresponde a 900 Ohm (utilizado no Brasil) Number 

of Rings Before Pickup: Troque 4 por 1 – corresponde ao número rings no gateway antes de 

passar a chamada  

Caller ID Scheme: Devemos colocar o valor de acordo com a sinalização da nossa linha para 

receber o caller id (detectar qual número de telefone ligou)  
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Feito isto, salvamos as configurações.  

Ainda em FXO Lines devemos configurar o sub-menu Dialing.  

   

>FXO Lines>Dialing  

Stage Method: Troque 2 por 1 e Salve  

   



  
  

Lojamundi – Tecnologia Sem Limites 

www.lojamundi.com.br 

   

O terceiro passo é configurar a aba Settings e o sub-menu Channels Settings.  

>Settings>Channels Settings  

DTMF Methods (1-7): Devemos selecionar o padrão que melhor atenda nossa estrutura e repeti-lo 

no GXW 4004  

User ID: Configure desta forma ch1-4:444; - coloque o número 444 para ligação bater direto no 

gateway FXS GXW 4004.  

SIP Destination Port: ch1-4:5060++; - acrescentando o sinal ++ estamos dizendo que o 

equipamento se comunicará da porta 5060 em diante. Não é preciso alterar mais nenhuma 

configuração.  

  

No quarto passo vamos configurar as contas, onde apontaremos para o gateway FXS GXW 4004  

   

>Accounts>General Settings  

Podemos configurar até 3 contas. Mas neste tutorial configuraremos apenas a conta 1 (Account 1)  

Account Active: Selecione Yes  

Account Name: Crie um nome para o gateway GXW 4004  

SIP Server: Digite o IP do gateway GXW 4004 e Salve  
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>Accounts>SIP Settings  

SIP Registration: Marque No. Não é necessário alterar as demais configurações, somente salve  

  

Ainda em Accounts, vamos configurar o sub-menu User Account, onde definiremos qual será o SIP 

User ID e como os canais serão utilizados. Não é necessário criar senhas.  

  

Pronto! Fizemos as configurações do GXW 4104, agora vamos para o GXW 4004.  
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No quinto passo começaremos a configuração do gateway FXS GXW 4004 conectado pela porta 

LAN.  

   

Este equipamento vem com o IP padrão 192.168.2.1 e a senha é admin, vamos colocá-lo na mesma 

rede do GXW 4104 fixando um IP no mesmo range.  

   

>Basic Settings  

   

Marque statically configured as e adicione o novo IP do equipamento  
   

NAT/DHCP Server Information & Configuration: Selecione Bridge  

   

Reply to ICMP on WAN port: Selecione Yes  

   

WAN side HTTP/Telnet access: Selecione Yes  
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Agora que mudamos o IP do gateway, no sexto passo vamos conectá-lo à rede através da porta 

WAN e trocar os tons de sinalização para os padrões nacionais. Acesse a aba Advanced Settings.  

   

>Advanced Settings  

   

System Ring Cadence: c=1000/4000;    

Dial Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=0/0;  
   

Ringback Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400;    

Busy Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;    

Reorder Tone - ch1-4:f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;  
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O sétimo passo é a configuração do Profile, onde iremos apontar o GXW 4004 para o GXW 4104.  

>Profile1  

Profile Active: Selecione Yes  

Primary SIP Server: Digite o IP do gateway GXW 4104  

SIP Registration: Selecione No  

  

  

Ainda em Profile configure o Preferred DTMF method. A prioridade deve ser a mesma selecionada 

no GXW 4104.  

  

Caller ID Scheme: Devemos Selecionar de acordo com a sinalização da linha  

  

Por fim, no oitavo passo, vamos configurar a FXS Port.  

   
>FXS PORT  

   

Crie os SIP user ID e aponte para o GXW 4104, não é preciso criar senha.  

   

Neste exemplo foram criadas as contas: 100, 200, 300 e 400  

   

Em Map to FXO Port# foram criadas 1, 2, 3 e 4. Já em Map FXO Gateway IP, digite o endereço do 

gateway GXW 4104.  
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A porta para comunicação em todos os canais é a 5060.  

  

Após estas configurações, o ponto a ponto entre o GXW 4104 e o GXW 4004 está pronto.  

   

Até o próximo tutorial.  

  


