GRANDSTREAM ATA
• O ATA é um Adaptador de Telefonia Analógica para VOIP.
• Para acesso às configurações do ATA, é necessário conectar uma ponta do cabo (patchcord
UTP) à porta LAN do equipamento e, a outra ponta, na porta de Ethernet em seu computador.
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• Em ocasiões específicas, quando a conexão é autenticada no ATA antes de distribuir em um
roteador, é possível acessar o equipamento utilizando o IP local do usuário seguido da porta
definida na configuração do ATA. Exemplo:

• A imagem acima mostra um esquema de conexão do ATA antes da distribuição de um roteador.
Seguindo este exemplo, é possível acessar remotamente o ATA do usuário digitando o IP da
internet seguido da porta em seu browser. Exemplo: 187.109.36.X:80, onde :80 é a porta de
acesso padrão do aparelho.

CONFIGURAÇÃO DO GRANDSTREAM ATA
1 – Após inserir o cabo na porta LAN e conectá-lo ao computador, identifique qual o Gateway
Padrão IPV4 e acesse-o através do browser para que seja exibida a tela de Login do ATA.

2 – A senha por padrão é em branco, porém se o equipamento já tiver a configuração da
Ultranet, a senha deverá ser solicitada no canal de suporte Ultranet (11 3544-4444).

3 – Após acessar, uma tela com a configuração atual de conexão será exibida:

4 – Clique na aba “BASIC SETTINGS”, na opção “Web Port”, mude a porta de “80” para “8080”.
Na opção “IP Address” selecione o tipo de conexão que utiliza.
“dynamically assigned via DHCP” - para conexões com IP dinâmico
“use PPPoE” - para conexões que dependem de autenticação por usuário e senha
PPPoE account ID: usuario@ultranet.com.br
PPPoE password: senha do usuario
PPPoE Service Name: Ultranet
“statically configured as” - em conexões com IP fixo (verifique com seu provedor).

5 – Após concluir as alterações, desça a página e clique no botão “Apply”:

6 – Acesse a guia “ADVANCED SETTINGS”. No primeiro item “Admin Password”, digite uma senha
para que seja exigida em próximos acessos do ATA:

7 – Após alterar a senha, desça a página e clique em “Apply” para aplicar a nova alteração:

8 – Nas últimas guias, temos “FXS PORT 1” e “FXS PORT 2” que indicam os telefones a serem
conectados. Selecione qual será utilizado para definir as configurações.
Neste exemplo, vamos usar o “FXS PORT 2”:

Conforme imagem acima, veja como deve assinalar seguindo este exemplo:
“Account Active” - YES
“Primary SIP Server” - consulte flecha 1 [servidor sip]. Ex: sip01.ultra.net.br
“Failover SIP Server” - repita o “Primary SIP Server”
“Prefer Primary SIP Server” - YES
“SIP Transport” - UDP
“NAT Trasversal” - KEEP-ALIVE
“SIP User ID” - consulte flecha 2 [Nome de usuário]
“Authenticate ID” - repita o “SIP User ID”
“Authenticate Password” - consulte flecha 3 [Senha]

9 – Um pouco mais abaixo assinale da seguinte maneira:
“DNS Mode” - SRV
“SIP Registration” - YES
“Unregister On Reboot” - YES
“Outgoing Call without Registration” - YES

10 – Desça a página até encontrar a opção “Anonymous Call Rejection” e marque como “Yes”.

Nota ***
Caso tenha problemas com “chamada fantasma” ou “chamadas falsas”, verifique se a
opção (Anonymous Call Rejection) está marcada no ATA.

11 – Mantenha o padrão de “Preferred DTMF method” da maneira indicada abaixo.
Na linha “Send Hook Flash Event” marque “Yes”:

12 – Desça até encontrar a opção “Preferred Vocoder”, configure-o da seguinte maneira:
choice 1: PCMU
choice 2: PCMA
choice 3: ILBC
choice 4: G729

choice 5: PCMU
choice 6: PCMA
choice 7: ILBC
choice 8: G729

Nota ***
Instrua o cliente a clicar na seta ao lado de cada item e selecionar a opção correta,
conforme exemplificada acima.
13 – Desça até o final da página e clique no botão “Apply” e, em seguida, “Reboot”

14 – Ao retornar à guia de Status, note que o FXS PORT configurado anteriormente, deve se
registrar conforme ilustração abaixo:

