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1. Wstęp
Miło nam, że wybrali Państwo oferowaną przez nas bramę VoIP, która jest
produktam z najnowszej linii produkcyjnej firmy PLATAN. Wysoka jakość,
bogata paleta realizowanych funkcji i usług oraz prostota obsługi, to główna
zaleta bram.
Brama VoIP po odpowiednim skonfigurowaniu umożliwia na:
• Korzystanie z zintegrowanego VoIP – IP Gateway, IP EXT, obsługa
T.38
• Zarządzanie bramą przez przeglądarkę internetową
• Zaawansowaną diagnostyka VoIP
Życzymy pełnego zadowolenia z dokonanego zakupu i pragniemy zapewnić,
że zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz informacją
o naszych produktach.
Aby zapewnić prawidłową obsługę serwera zapoznaj się dokładnie
z niniejszą Instrukcją. Zachowaj ją na przyszłość.
Dokumentacja do bramy VoIP:
Dokumentacja DTR i Instalacja serwera opisująca:
▪ ważne cechy serwera;
▪ budowę i procedurę instalacji serwera;
Prosimy również odwiedzać naszą stronę internetową www.platan.pl, na
której można uzyskać informację o nowościach i zmianach w naszych
produktach.
Uwaga, ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie
bramy VoIP za routerem.
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2. Programowanie bramy VoIP
Konfigurację bramy przeprowadza osoba uprawniona przy pomocy
przeglądarki internetowej:
W niniejszej instrukcji znajduje się opis programowania bramy.

2.1. Wymagania sprzętowe
Program instaluje się na komputerze stacjonarnym lub przenośnym (laptop)
spełniającym minimalne wymagania:
•

system operacyjny Windows 7/8/10, Linux;
Kabel łączący serwer z komputerem dostarczany jest razem
z bramą.

Zaleca się stosowanie systemu operacyjnego minimum Windows 7.

2.2. Podłączenie bramy VoIP do sieci Ethernet (LAN)
Brama VoIP konfigurowana jest za pośrednictwem sieci Ethernet
z wykorzystaniem komputera i przeglądarki internetowej. Do podłączenia
bramy do sieci LAN stosujemy standardowe okablowanie sieci
komputerowej. Zaleca się przy tym stosowanie skrętki komputerowej typu
UTP lub FTP.

2.2.1. Bramy VoIP: GW-8, GW-16 i GW-24

LAN
Złącze ETH1 jest złączem do obsługi VoIP oraz złączem do konfiguracji
bramy VoIP.

ver. 1.00.02
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Po prawidłowym podłączeniu bramy do sieci LAN na złączu ETH 1 widać
świecącą zieloną diodę LED oraz migającą żółtą:
POWER (dioda zielona) – sygnalizuje zasilanie procesora
• świeci ciągle – procesor jest zasilany
• brak świecenia – brak zasilania procesora
RUN (dioda żółta) – sygnalizuje stan sterownika GW-PROC
• miga w rytmie 1,0s/1,0s – poprawna praca procesora sterownika;
żaden port na kartach bramy nie jest aktywny
• miga w rytmie 0,1s/0,1s – praca bramy: co najmniej jeden port
bramy (miejski, wewnętrzny) jest aktywny
• świeci ciągle – procesor sterownika nie pracuje
• brak świecenia – procesor sterownika nie pracuje

VoIP (dioda niebieska) – sygnalizuje stan portów i kanałów VoIP
• miga 1,0s/1,0s - poprawna praca: żaden z zarejestrowanych
portów VoIP (miejski lub wewnętrzny) nie jest aktywny (nie
ma rozmowy)
• miga 0,1s/0,1s - port VoIP zajęty: co najmniej jeden port
bramy (miejski wewnętrzny) jest aktywny (trwa rozmowa)
• świeci się ciągle - procesor sterownika nie działa
• nie świeci się – gdy nie zdefiniowano żadnego portu VoIP
lub procesor sterownika nie działa
ALERT (dioda czerwona) – sygnalizuje nieprawidłowe stany bramy
• świeci się ciągle - ostrzeżenie: nadmierna ilość błędów
podczas zapisu/odczytu karty SD (ostrzeżenia oraz
nieprawidłowe stany parametrów eksploatacyjnych bramy
zapisywane są w raporcie z pracy bramy)
• brak świecenia – poprawna praca bramy: brak ostrzeżeń,
prawidłowy
stan
monitorowanych
parametrów
eksploatacyjnych bramy

2.2.2. Bramy VoIP: GW-8R, GW-16R i GW-24R

VoIP
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Złącze ETH1 jest złączem do obsługi VoIP oraz złączem do konfiguracji
bramy VoIP.
Po prawidłowym podłączeniu bramy do sieci LAN na złączu ETH 1 widać
świecącą zieloną diodę LED oraz migającą żółtą:
POWER (dioda zielona) – sygnalizuje zasilanie procesora
• świeci ciągle – procesor jest zasilany
• brak świecenia – brak zasilania procesora
RUN (dioda żółta) – sygnalizuje stan sterownika GW-PROC
• miga w rytmie 1,0s/1,0s – poprawna praca procesora sterownika;
żaden port na kartach bramy nie jest aktywny
• miga w rytmie 0,1s/0,1s – praca bramy: co najmniej jeden port
bramy (miejski, wewnętrzny) jest aktywny
• świeci ciągle – procesor sterownika nie pracuje
• brak świecenia – procesor sterownika nie pracuje

ALERT (dioda czerwona) – sygnalizuje nieprawidłowe stany bramy
• świeci się ciągle - nadmierna ilość błędów podczas
zapisu/odczytu karty SD (ostrzeżenia oraz nieprawidłowe
stany parametrów eksploatacyjnych bramy zapisywane są
w raporcie z pracy bramy)
• brak świecenia – poprawna praca bramy: brak ostrzeżeń,
prawidłowy
stan
monitorowanych
parametrów
eksploatacyjnych bramy
Sygnalizacja na karcie VoIP:
RUN (dioda żółta) – sygnalizuję pracę karty VoIP
• miga 1,0s/1,0s - poprawna praca karty, żaden zalogowany
port miejski na karcie GW-VoIP nie jest aktywny (nie ma
rozmowy),
• miga 0,1s/0,1s- poprawna praca karty, co najmniej jeden
port miejski na karcie GW-VoIP jest aktywny – trwa
rozmowa,
• miga 0,1s/pauza 1,9s - zajętość kanałów VoIP, wszystkie
kanały VoIP są zajęte,
• nie świeci - konta VoIP nie są zalogowane
ALARM
(dioda
czerwona)
sygnalizuje
zalogowanie/wylogowanie karty GW-VoIP
• nie świeci się - karta zalogowana do zadeklarowanych
operatorów VoIP,
• świeci się ciągle - karta wylogowana od jednego
z zadeklarowanych operatorów VoIP,
• miga 0,1s/0,1s - trwa logowanie karty GW-VoIP do
operatora VoIP,
ver. 1.00.02
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ETHERNET (dioda niebieska) - sygnalizuje obecność warstwy
fizycznej interfejsu sieciowego LAN (ETHERNET)
• nie świeci się - brak połączenia z siecią LAN,
• świeci się ciągle - serwer połączony z siecią LAN,
• - miga - praca karty, wysyłanie/odbieranie pakietów,
częstotliwość migania jest zmienna, zależna od ich ilości.

2.2.3. Podłączenie przy braku sieci LAN
Jeżeli sieć LAN jest niedostępna, istnieje możliwość podłączenia bramy do
karty sieciowej komputera. Jeśli komputer posiada funkcję automatycznego
wykrywania przeplotu, do podłączenia można wykorzystać dołączony do
serwera przewód sieciowy prosty. W przeciwnym przypadku należy użyć
przewodu sieciowego skrosowanego.

2.3. Ustawienia adresu IP
Adres bramy VoIP domyślnie pobierany jest z serwera DHCP.

2.3.1. Ustawienie adresu IP bramy z telefonu
W celu ustawienia adresu IP bramy z telefonu, należy podłączyć telefon
zgodnie ze skróconą instrukcją instalacji. Następnie wejść w tryb
programowania bramy z telefonu *708 „hasło” (domyślne hasło:
12345678) i ustawić adres IP oraz maskę podsieci kodami:
41 „adres IP” # – ustawienie adresu IP, np. 41 192*168*1*195# (po
zaprogramowaniu brama zostanie zrestartowana).
42 „maska sieci” # – ustawienie maski podsieci, np. 42 255*255*255*0#
(po zaprogramowaniu brama zostanie zrestartowany).
43 „włączenie DHCP” – włączenie usługi pobrania ustawień sieci z
serwera DHCP.

10
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UWAGA
Po wprowadzeniu adresu IP z telefonu brama ustawia domyślnie
port 80.

2.3.2. Ustawienie adresu IP w komputerze przy bezpośrednim
podłączeniu do bramy

2.3.2.1.System WINDOWS 7
Z Panelu sterowania należy wybrać opcję Sieć i Internet następnie wybrać
sieć z opcji Połączenia sieciowe. We właściwościach sieci należy wybrać
protokół TCP/IP v.4 i w jego właściwościach wpisać parametry sieci.

2.3.2.2.System LINUX Ubuntu
Z menu System → Preferencje należy wybrać opcję Połączenia sieciowe
następnie zmodyfikować ustawienie wybierając w zakładce Ustawienia
IPv4 metodę ręczną i przypisując właściwe parametry sieci.

ver. 1.00.02
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Ustawiony adres IP musi należeć do tej samej podsieci co brama VoIP i być
od niej inny np.: Adres IP – 192.168.1.100
Maska podsieci – 255.255.255.0

12
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3. Logowanie do bramy VoIP
Dostęp do konfiguracji bramy VoIP uzyskuje się po wpisaniu w pasku
adresu przeglądarki adresu np. 192.168.1.250

Po zatwierdzeniu wpisanego adresu IP zostanie otwarta strona logowania

domyślnie hasło instalatora 44444444.
Zmiany ustawień konfiguracyjnych bramy dokonuje się w oknach
programu. Aby zachować zmiany przed przejściem do kolejnego
okna należy zapisać zmiany.
Aktualną informację o nowościach firmy PLATAN można znaleźć
na stronie internetowej http://www.platan.pl

ver. 1.00.02
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4. Ustawienia sieciowe
4.1. Procesor
Ustawienia sieciowe należy wprowadzić zgodnie z opisami przy
poszczególnych polach.
Karta procesora w bramach: GW-8, GW-16, GW-24 realizuje zadania
związane z obsługą VoIP. W bramach GW-8R, GW-16R i GW-24R – karta
procesora służy do zarządzania bramą. Zadanie związane z komunikacją
VoIP realizowane są przez kartę VoIP, którą niezależnie należy podłączyć do
sieci LAN i odpowiednio skonfigurować.

4.2. Karta VoIP (tylko bramy GW-8R, GW-16R i GW-24R)
Kartę VoIP należy niezależnie podłączyć do sieci LAN i wprowadzić
właściwe ustawienia sieciowe zgodnie z opisami.

ver. 1.00.02
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4.3. Zdalny dostęp
Aby uzyskać możliwość dostępu zdalnego do bram VoIP poprzez platformę
mojacentrala.pl należy włączyć opcję Zdalny dostęp.
Dodatkowo zalecamy włączenie opcji Zdalny dostęp dla serwisu
fabrycznego, który w przypadku konsultacji ułatwi pomoc udzielaną przez
serwis fabryczny.
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5. Linie VoIP
W menu Linie VoIP należy skonfigurować konta VoIP dla poszczególnych
portów.

5.1. Ustawienia podstawowe
Z listy rozwijalnej wybieramy konto, które będziemy konfigurować.
Następnie aby konto było aktywne w oknie Status wybieramy opcję
Włączono i wprowadzamy dane otrzymane od operatora VoIP.

Dla bram GW-8R, GW-16R i GW-24R możemy dodatkowo włączyć
Nagrywanie rozmów oraz funkcję odtwarzania komunikatu przed
rozpoczęciem rozmowy wybierając wcześniej nagraną zapowiedź w oknie
Zapowiedź.

ver. 1.00.02
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5.2. Ustawienia zaawansowane
Dodatkowe parametry linii VoIP należy ustawić w oknie
zaawansowane.

18
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6. Zapowiedzi (tylko bramy GW-8R, GW-16R, GW-24R)
W menu zapowiedzi można wgrać do 4 zapowiedzi słownych w formacje
wave, kodek A-Law, próbkowanie 8 kHz, mono, 64 kbit/s. Zapowiedzi
można wykorzystać jako komunikaty, które będą odtwarzane przed
połączeniem z włączoną funkcją nagrywania.

ver. 1.00.02
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7. Diagnostyka
7.1. Status kont
Okno podglądu statusu poszczególnych kont VoIP skonfigurowanych w
bramie VoIP.

7.2. Raport pracy
Opcja pozwalająca na sprawdzenie raportu pracy bramy VoIP.

7.3. Logowanie
Funkcja pozwalająca na wykonanie logowania sygnalizacji SIP w bramie
VoIP.

20
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8. Administracja
8.1. Zarządzaj
W menu Zarządzaj można:
sprawdzić typ bramy;
sprawdzić numer seryjny;
sprawdzić wersję oprogramowania;
zmienić hasło dostępu do bramy VoIP poprzez stronę www;
zmienić hasło dostępu do ustawień z telefonu;
wykonać kopię bezpieczeństwa konfiguracji bramy;
wczytać zapisaną konfigurację bramy;
wykonać restart bramy;
przywrócić ustawienia fabryczne;
wykonać aktualizację online.

8.2. Data i czas
W menu Data i czas można wprowadzić ręcznie datę i czas bramy VoIP jak
również można ustawić synchronizację czasu z serwera NTP.

ver. 1.00.02
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8.3.

Licencje (tylko bramy GW-8R, GW-16R i GW-24R)

Przy zakupie bram GW-8R, GW-16R oraz GW-24R w standardzie dostępne
są licencje na 2 kanały nagrywania. W celu zwiększenia liczby kanałów
należy zakupić licencje i otrzymany kod licencyjny wprowadzić w menu
Licencje.

8.4. Karta SD (tylko bramy GW-8R, GW-16R i GW-24R)
Do uruchomienia funkcji nagrywania w bramach VoIP GW-8R, GW-16R
i GW-24R wymagane jest zastosowanie karty microSD, która dostarczana
jest razem z bramą.
W menu Karta SD, znajduje się informacja o zainstalowanej karcie SD, jej
pojemności. W tej zakładce również można dokonać formatowania karty
SD.
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9. Kody dostępne z telefonu.
*749
odsłuchanie adresu IP bramy
*748
odsłuchanie numeru seryjnego bramy
*701 xx odsłuchanie nagranej zapowiedzi (xx – numer zapowiedzi 01- 04
*708
wejście w tryb programowania z telefonu
(*708 hasło telefonu kod funkcji)
Funkcje dostępne w trypie programowania z telefonu:
29xx
41
42
43
60 gg mm ss
61 rr mm dd 1

nagranie zapowiedzi słownej z aparatu tel (w zakresie 01-04)
programowanie IP (np. 41 192*168*1*250#)
programowanie maski (np. 42 255*255*255*0#)
ustawianie DHCP dla LAN
ustawienie zegara centrali
ustawienie daty w centrali

ver. 1.00.02
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