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Como configurar o seu Telefone IP 

AudioCodes 405 - A maioria dos telefones em uma empresa normalmente exigem configurações 

idênticas. Melhor prática 

é, portanto, para configurar manualmente um único telefone IP com as definições necessárias e, 

em seguida 

utilizar a configuração delta (a diferença entre o padrão e a sua configuração) para provisionar 

automaticamente todos os telefones na empresa via DHCP. 

 

Este post mostra como configurar manualmente um único telefone IP.  Após, manualmente, 

feito a configuração de um único telefone IP, criar o arquivo de configuração do delta como 

mostrado e colocá-lo no servidor de provisionamento. 

  

Configurando a LAN Connection Type 

Os tipos de conexões da LAN podem ser: 

 

1)  IP automático: (DHCP) (automaticamente provisionados pelo servidor DHCP a partir de onde a 

LAN 

Endereço IP é obtido) (padrão) 

 

2) Endereço IP estático: Esta seção mostra como alterar LAN Tipo de conexão no LCD do telefone 

e através da interface Web. 

  

Alterar  LAN Connection Type no LCD do Telefone 

1.0 - Quando o LCD do telefone está no display inativo, pressione a tecla MENU; a lista Menu 

é exibida. Navegue até a opção Administração e pressione a tecla de função Selec 

 

 

  

A senha padrão é 1234. 

Para alterar a senha padrão, usar a interface Web do telefone ou Configuração 

Arquivo. 

  

2.0 - Abrir a tela de Configurações de Rede (tecla Menu> Administração> Rede Configurações): 

 

 3.0 - Selecione o tipo de conexão da LAN: 

 

4.0 - Navegue para o IP Estático 

http://www.lojamundi.com.br/audiocodes-405-telefone-ip.html
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5.0 - Defina um esquema de endereçamento IP estático: 

a) Pressione o Edit Softkey: 

 

b) Pressione o Edit SoftKey: 

 

c) Digite o novo endereço em notação decimal com pontos, utilizando as seguintes teclas: 

♦ controle de navegação: move o cursor para a esquerda ou para a direita no endereço IP 

♦ tecla programável Limpar: apaga o dígito à esquerda do cursor. 

d) Pressione Save e depois Apply 

  

6. Navegue e configure Máscara de rede, Gateway, DNS Primário e DNS Secundário como você fez 

Endereço IP 

Para alterar Tipo de conexão LAN  na interface Web: 

1) Abra a página Configurações de Rede (guia Configuração> Conexões de Rede 

Menu> Configurações de Rede) e selecione a opção IP estático: 

 

  

2) Configure os parâmetros usando a tabela abaixo como referência e clique em Enviar. 

Para alterar o tipo de conexão LAN usando o arquivo de configuração: 

a) Abra a página do arquivo de configuração na interface Web (guia Gerenciamento>Atualização 

manual> Arquivo de configuração). 

b) Configurar os parâmetros usando a tabela abaixo como referência. 
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Selecione a opção IP automático (DHCP): 

 

  

Os seguintes parâmetros podem ser configurados: 
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Configurando Porta LAN/ Porta PC 

As configurações de porta pode ser configurado usando a interface Web ou arquivo de 

configuração. 
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a) Para definir as configurações da porta de telefone usando a interface Web: 

Abra a página Configurações de Rede (guia Configuração> Conexões de rede> 

Configurações de rede): 

  

 

b) Configure usando a tabela abaixo como referência e clique em Enviar. 

Para definir as configurações da porta de telefone usando o arquivo de configuração: 

1. Abra a página do Arquivo de Configuração (guia Gerenciamento> Atualização manual> 

Arquivo de configuração) 

 

2. Configure usando a tabela abaixo como referência 

 

 


