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2N® VoiceBlue Next má tyto parametry: 
 IP adresa 192.168.22.42 

 příchozí port: 5060 

Cisco CallManager parametry: 
 IP adresa 192.168.22.35 

 příchozí port: 5063 

 

SIP TRUNK PROPOJENÍ 
Pro nastavení trunku mezi Voice Blue Next a Vašim PBX musíte nastavit SIP proxy (IPGSM) pro 

GSM příchozí hovory. SIP proxy (IP→GSM) je navrženo pro bezpečnou komunikaci pro přenos z 

Vašeho PBX. Můžete určit IP adresu a port, ze kterého budou SIP pakety akceptovány. V případě že 

zanecháte 0.0.0.0 bude brána přijímat veškerý přenos.  

 

 

 

 

 

 

 

IP adresa a port 

odkud se data 

budou příjmat. 

Pro registrované 

trunky. SIP proxy. 

IP adresa a port kam 

se data budou 

posilat z GSM 
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1) Nastavení Prefixů (Prefixes) 

GSM operator má např. v naší zemi prefix 7 a 8 s devíti místným číslem. Nastavení pak vypadá 

následovně:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefixy začínající 7 

a 8 

 

9ti místné tel.č. 

(včetně prefixu!) 
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2) LCR tabulka (LCR table) 

Dále je potřeba vytvořit LCR tabulku (pravidla pro danné prefixy). GSM skupina označuje skrz 

kterou skupinu danný hovor projde (která SIM karta bude použita).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příchozí skupiny, 

pro jednotlivé SIM. 

 

Odchozí skupiny 

pro jednotlivé SIM. 
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3) Konfigurace odchozích GSM skupin (GSM outgoing groups): 

Je možnost nastastavení různých pravidel pro každou skupinu zvlášť. (CLIR, volné minuty, Virtual 

ring tone, roaming a jiné). 

 

 

4) Konfigurace příchozích GSM skupin (GSM incoming groups) 

Pro příchozí hovory lze určit dvě skupiny s různým nastavením a přiřazením GSM modulů. 

Nastavení je podobné jako pro odchozí hovory. 

 

V GSM příchozích skupinách lze nastavit vlastnosti pro každou GSM skupinu zvlášť. Výběr z módů co s 

příchozím hovorem udělat: odmítnout, ignorovat, příjmout nebo nastavit jako CallBack (Reject, 

Ignore, Accept incoming call...). 
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       Můžete vymezit seznam volaných čísel, která budou automaticky vytočena po vypršení času pro 

zadání DTMF, pokud uživatel nestiskne žádné tlačítko. Z nastavení lze vidět 10s pro DTMF vytočení a 

po tomto čase bude hovor směrován na stanici 100 na Vašem PBX. (pokud jste nastavili SIP proxy 

(GSM->IP) v parametrech VoIP). 

 

 

Seznam 

volaných čísel. 
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CISCO CALL MANAGER NASTAVENÍ 

1) Routovací konfigurace (Route pattern Configuration) 
       Vstupte do MENU: Call routing → Route/Hunt → Route Pattern → Select gateway 

Můžete použít routovací seznam (route list) a skupiny (groups), ale pro jedno připojení s bránou není 

potřeba nastavovat seznam ani skupinu. Stačí Vám nastavit pouze základní routovací pravidla (Route 

pattern). 

 

Příklad základní konfigurace routeru (route pattern): 

 724! Znamená prefix 724 a libovolné další číslice. 

 724XXXXXX znamená prefix 724 a 6 dalších číslic. 

 0.6! znamená, že vytočená 0 je prefix, který bude odstraněn a číslice 6 + další libovolné číslice 

mohou být vytočeny. Na volané straně (Called Party Transformation) musí být nastaveno 

„PreDot“ pro odstranění 0. 

 

 Pokud provedete změnu, je potřeba nejdříve změny uložit a poté aplikovat!!  
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2) Vytvoření nového trunku 
     Pro přidání nového trunku jděte do menu Device → Trunk → Add new 

Musíte nastavit typ trunku (Trunk Type): SIP Trunk a použitý protokol (Device protocol) SIP. 

 



9 

Nastavte trunk jako je uvedeno níže: 

 
Vyhledávání volajícího (Calling Search Space) je nastaveno pro příchozí hovor do CCM. V TestTeam 

je nastaveno jaká čísla jsou povolena pro volání.  

AAR (Alternative Call Routing) není potřeba nastavit. Záleží na požadavcích uživatele.  
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Cílová adresa (Destination address) je IP adresa 2N® VoiceBlue Next.  

SIP Trunk bezpečnostní profil (SIP Trunk Security Profile) musí být nastaven jako: nezabezpečený SIP 

Trunk profil. (Non Secure SIP Trunk Profile). 
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