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Datatal Gateway överblick
Datatal Gateway är en kommunikationsplattform främst för telefoni. Gateway är nära integrerad
med Datatal Flexi-plattformen, så pass att all administration och konfiguration finns i samma
gränssnitt. Utöver den befintliga konfiguration som finns i Flexi har Datatal lagt till några nya
begrepp.
I exempel i manualen nedan är rubrikerna klickbara, de visar exempel på hur det ser ut i Admitalkonfigurationen.
Trunkar, rutter och grupper är primära funktioner som är nya och kommer förklaras mer ingående
nedan. För att förklara dessa nya funktioner behövs de sättas i ett sammanhang.

Tänk så här…
Hela Datatal-plattformen; Flexi/Gateway/Wonderphone är ett hus. Varje företag i Flexi är ett rum,
dörren ut är en trunk och vägen fram till rätt rum leds av en rutt. Rutter används även inom rummet
för att hitta rätt destination. Det som ska ledas fram är ett samtal.

Begräsningar/Att tänka på
Kända begräsningar
-

-

-

-

En anknytning måste vara unik i ett system, detta är en begräsning i Flexi som kommer att
jobbas bort i en framtida release, Gateway i sig har bra stöd för flera med samma
anknytning. För att gå runt detta temporärt, använd antingen kortnummer eller alias. Läs
mer om det i denna dokumentation.
Användar-ID måste vara unikt, det används för inloggningen i Wonderphone/Appar/SIPterminaler.
Windows 2016-server, vi har gjort alla test på 2016-server, samt påbörjat tester på 2019.
Operatörer: Vi har testat Gateway mot Tele2 som telefonoperatör, tester har påbörjats mot
andra (2018-11-27).
Viktigt att tänka på när det gäller mobilnummer och andra nummer som kan sättas i
samtalsprofiler: Det går att skriva in vilket nummer som helst, Datatal tar inget ansvar om
detta missbrukas.
Storleken på systemet kan avgöra om Microsoft SQL Server Express eller om en Microsoft
SQL Server Standard edition ska köras. Express har kraftiga begräsningar gällande prestanda
och kapacitet, tester visar att detta kan orsaka problem/delays på större system. Detta kan
även få till följd att system stannar efter ett par år, då databasstorleken på en Express är max
10 GB. Vi rekommenderar även att SQL server ligger på en separat maskin vid större system.
Det finns än så länge ingen inbyggd konferens/tre-partsfunktion i lösningen. Det kan
möjligtvis fungera att initiera det via en terminal, men då är det terminalen som slår ihop
ljudströmmarna.
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FRÅN: 0709240401
TILL: 08-12881103

TELE2

UTGÅENDE EXTERNT A NUMMER
Match från: 13%
Ersätt från: 081288113%

TRUNK
EXTERNT

RUTT EXTERNT
Till kontext: trunk externt
Match till: ____%

3141
3143

Företag A

131
Företag B
133

3142

Grupp Sälj
3148

132

Grupp Sälj
138

RUTT TILL Företag C
Till kontext: Företag C
Match till: 08-128811%
Ersätt: 1%

Grupp
Support 129
121
101

Företag C

123

103
102

122
Grupp Sälj
108

Företag D

Virtuell rutt 128
Till kontext: grupp-128

Grupp Sälj
128
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Användare
För att en användare skall få tillgång till Datatal Gateway för att ringa och registerna in terminaler
måste dem först läggas upp i Admital och till delas en license. De olika användarlicenserna styr hur
mycket funktion en användare kommer åt och kan använda i Datatal Gateway.
Logga in i Admital web med admin rättigheter.
1. Gå till Användare -> Ny Användare
2. Fyll i, efternamn, förnamn, epost och anknytning
3. Välj sedan önskad licensnivå under Gateway licensenivå. Finns det inget val beror de
antagligen på att de inte finns lediga licenser eller dem har inte blivit tilldelade företaget du
just nu arbetar med.
4. Om användaren skall vara en administratör för företaget i slutanvändarwebben (Fel! Ogiltig
hyperlänkreferens.) bocka då i Lokal admin

5. Välj fliken Login
6. Välj användartypen, den styr också vilka rättigheter användaren kommer att ha i systemet,
både Presentity och övriga produkter
7. Skriv in eposten på användar-ID och användarens standardlösenord. Klicka sedan
Användare måste byta lösenord vid nästa inloggning
8. Skall användare vara telefonist, bocka då i Telefonist
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9. Välj flik Data, fyll i nödvändiga data som kommer vara sökbar för telefonist och övriga
användare i företaget
10. Välj flik Telefon
11. Fyll i fältet Mobil med användarens mobilnummer, detta kommer då bli tillgängligt för att
göra twinning samtal

12. Välj flik Röstbrevlåda
13. Bocka i Har röstbrevlåda för att få tillgång till Presentity. Om detta inte bockas i tas ingen
Presentity licens, användare kan inte använda Presentity appen.
14. Välj flik Bild, för att ladda upp en bild på användaren
15. Välj flik Wonderphone, ange vilken typ av Wonderphone license som användaren skall
använda. Standard = Softphone, Basic = CTI Mode
16. Lämna de övriga fälten tomma, behövs inte när det är Datatal Gateway
17. Välj fliken Gateway, dessa inställningar kan ställas även på företaget och då ärver alla
användare dessa inställningar.
a. Max samtal – Antalet samtal en användare kan ha samtidigt
b. DTMF funktionsknappar - Knappserie för att aktivera DTMF funktionsknappar,
exempel **
c. Ej svarstid – Tiden innan ett inkommande samtal går vidare till ej svarsdestination
18. Under fliken Vidarekopplingar sätts destinationen för de olika vidarekopplingsfallen. Lämna
detta tomt nu
19. Spara användaren
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Extra funktioner
När man sparat en användare får man sedan tillgång till några fler funktioner. Dessa funktioner finns
oftast på själva företaget men går att specifikt också konfigurera på användaren.

Personlig nummerhantering
Detta är användarens personliga vit/svartlista. Där kan man lägga upp nummer som skall vara blockat
att ringa användaren eller nummer som skall ringa igenom användaren även fast den är hänvisad.
Finns även möjlighet att knyta en specifik samtalsprofil för ett nummer. Mer om nummerhantering
och samtalsprofiler

Samtalsprofiler
Under samtalsprofiler kan man lägga in personliga som bara gäller för denna användare. Dem som
ligger som virtuella profiler kommer ifrån företagets samtalsprofiler. Tänk på att användaren alltid får
en profil automatiskt för sin anknytning också. Mer om hur samtalsprofiler konfigureras lär här

Registreringar
Här ser du en lista över alla aktiva registreringar på användaren, alltså vilka terminaler den har och
hur länge dem kommer vara aktiva. SIP terminaler åter-registrerar sig normal omkring en gång i
timme. Du kan radera en registrering. Då kommer Gateway inte att inga ut till den enheten.
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Rutter
I Datatal Gateway är rutter en central funktion. I en rutt kan man specificera och modifiera
samtalsbeteenden så som vilket nummer som ska visas eller vart det ska ringas. En rutt måste träffas
på något sätt, hur en rutt träffas beskrivs nedan. Om en rutt träffas eller ej, räknas ut i databasen, det
innebär att det går att testa hela flödet utan att ens ringa ett samtal, mer om det i rutt-tester.
En rutt har flera konfigurationsvärden. Hur dessa värden fungerar beskrivs nedan med exempel för
att förstå vad de gör i sin enklaste form.
Datatal Gateway kommer inkludera alla rutter inom en given kontext, alla rutter gemensamt bildar
en tabell som beräkningarna utförs på. Tänk en brandväggskonfiguration där rutter är
brandväggsregler och alla regler skapar en brandväggsregeltabell med inbördes vikt.
Vi rekommenderar er att läsa igenom hela dokumentet innan ni gör en rutt, detta för att få
grundläggande förståelse för hur det fungerar.
I AdmiTal webb och under Gateway->Rutt finns det en lista över befintliga rutter och där kan man
lägga till flera.

Match
För att en rutt ska träffas (exekveras) måste den matchas på något sätt. Match till, Match från men
kan även göras på kontext, mer om kontext senare.

Exempel match till
Praktiskt exempel är att modifiera ett inkommande samtal ifrån operatören;
Från:
070123456
Till:
0498253017
- Här vill vi modifiera så att samtalet söker på 3017 i Datatal Gateway.
Exempel på rutt som skulle lösa detta:
Match till:
0498253017
Ersätt till:
3017
- I denna rutt kommer samtalets till-part att modifieras och efter det söka efter ett
nummer på 3017. Detta motsvarar en klassisk DDI-plan.

Exempel match från
Praktiskt exempel där vi vill modifiera ett från-nummer är när man ringer externt. Vi vill inte
visa vår interna anknytning ut, det ska ändras till vårt direktvalsnummer:
Från:
3017
Till:
070123456
- Här vill vi modifiera 3017 så att när mottagaren får samtalet visas det fullständiga
direktvalsnumret.
Exempel på rutt som skulle lösa detta:
Match från:
3017
Ersätt till:
0498253017
- Här ändrar vi från-numret till ett direktvalsnummer.
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Kontext
I exemplen ovan behöver vi även specificera när det ska ske. Om man skapar en rutt där vi ändrar
från-numret som i exemplet match från skulle ALLA samtal modifieras som ringer ifrån det numret.
Det innebär att 3017 alltid kommer se ut som att det ringer ifrån 0498253017 även om den ringer till
en kollega. Detta löser vi genom att sätta rutten i en kontext. Vi vill att detta bara ska ske på ett
utgående samtal till en extern Trunk. Läs mer om trunkar i det kapitlet.
En typ av kontext är just trunkar (telephony-trunk), andra typer av kontext är till exempel användare
eller företag.

Exempel kontext
Om vi använder match från-exemplet igen:
Från:
Till:

3017
070123456

Match från:
3017
Ersätt från:
0498253017
Till kontext:
telephony-trunk -> [namnet på den trunk som är kopplad till operatör]
- När 3017 nu ringer kommer utgående nummer modifieras till 0498253017 och gå ut på
trunken. Men nu kommer ALLA samtal som 3017 ringer att gå denna rutt. Vi måste
specificera rutten mer noggrant. Vi vill ju att detta bara ska ske när det är ett externt
utgående samtal. Vi lägger till match till på samma rutt.
Match till:
-

070123456

Nu kommer det bli rätt, rutten träffas bara när 3017 ringer 070123456. Presentationen
kommer bli 0498253017 och samtalet kommer gå ut på trunken till operatören.
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Wildcards
Exemplen ovan fungerar för sitt syfte men är väldigt trubbiga och vi skulle behöva lägga upp en rutt
per inkommande nummer och även ett per utgående nummer.
Detta löser vi enkelt med Wildcards. Som vi tidigare sagt görs all beräkning och logik av rutter i
databasen, det innebär att vi också kan använda oss av inbyggda funktioner för detta. Mer om SQLwildcards
Kort om wildcards som kommer användas nedan.
% - Ett eller flera tecken
_ - Explicit ett tecken
! – Betyder inte ett en match
[0-5] – Ett tecken mellan exempel 0-5

Exempel utgående
Vi fortsätter med exemplet på det utgående samtalet:
Från:
Till:

3017
070123456

-

Nu lägger vi till wildcard så att vi träffar alla ifrån 3000–3099-serien. Gateway kommer ta
med det som ligger under procenttecken och lägga det i ersätt från-fältet. D.v.s. 3017 blir
0498253017
Match från:
30%
Ersätt från:
04982530%
Till kontext:
telephony-trunk -> [namnet på den trunk som är kopplad till operatör]
-

Till sist vill vi även träffa alla nummer som är längre än 4 siffror, vi ändrar Match till att
innehålla 5 understreck och ett procenttecken. Det innebär att om numret är 5 siffor
eller längre träffas rutten
Match till:
_____%
Det vi skapat nu är en extern-utgående-rutt för alla nummer i 3000–3099 serien.
Finns ett alternativ variant på Match till fältet. I ovanstående exempel träffar den ALLA som är mer
än 5 tecken kan vara så att användaren vill ringa ett nummer som inte är längre än 5 siffror men
ändå träffa rutten. I ovanstående exempel skulle även detta fungera;
Match till: !30[0-9][0-9]
Detta betyder att om det inte är 3000-3099 serien så träffar denna rutt.
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Exempel inkommande
Nu när vi gått igenom wildcards på utgående samtal gör vi även en rutt för inkommande samtal.
Från:
Till:

070123456
0498253017

Exempel på rutt;
Match till:
Ersätt till:

04982530%
30%

-

Men vi vill också vara säkra på att samtalet kommer externt ifrån. Då lägger vi till från
kontext med den externa trunken.
Från kontext:
telephony-trunk -> [namnet på den trunk som är kopplad till operatör]
Det vi nu skapat är en externt-inkommande-rutt för att träffa alla anknytningar i 3000-3099 serien.

Ruttens omfång
Ruttens omfång är till för att ytterligare bestämma i vilket sammanhang en rutt ska exekveras. Ett
exempel är att sätta ruttens omfång till ett företag som den ska gälla för.

Exempel
Företag A har 4-siffriga anknytningar och vill kunna ringa externt om de slår 5 siffror eller fler.
De har då en rutt som vår ”utgående” ovan.
Sedan har vi företag B som har 3 siffor i anknytningslängd, de vill att samtal skall gå externt
på 4 siffror eller fler, de har då en ”utgående” rutt med 4 understreck och ett procenttecken.
Om vi inte sätter dessa rutter med ett ruttomfång kommer bådas rutter vara med i
beräkningen. Rutterna blir då företagsoberoende.
Från:
Till:

3017
070123456

Ruttens omfång:
Match från:
Ersätt från:
Till kontext:
Match till:

organization -> Företag A
30%
04982530%
telephony-trunk -> [namnet på den trunk som är kopplad till operatör]
_____%

Vår rekommendation är att sätta alla rutter med ”organization” och förtaget. Det finns dock
undantag, nästa exempel visar ett sådant undantag.

13

Exempel 2
Här har vi 3 rutter men 2 olika nummerserier. Vi vill bryta upp rutten för ”utgående” samtal ovan.
Vi har en nummerserie 0498253000-3099 och 0812881100-199, samtalen ska ut på samma trunk. I
exemplet nedan ringer vi antingen från 100-serien eller 3000-serien.
Vi slår ett nummer som är 5 siffror eller längre, d.v.s. ”utgående” rutt träffas. Den pekar ut samtalet
till kontext ”Extern trunk”. ”Extern trunk” har i sig 2 rutter inom sitt omfång som också exekveras,
d.v.s. ändrar från-nummer.

Rutt UTGÅENDE
Vikt:
Match till:
Till kontext:

50
_____%
Extern trunk

Rutt Ändra 08 serien

Rutt Ändra 3000 serien

Vikt:
Match från:
Ersätt från:

45
1%
08128811%

Vikt:
Match från:
Ersätt från:

45
30%
04982530%

Ruttens omfång:

Extern trunk

Ruttens omfång:

Extern trunk
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Vikt
Vikten på rutten avgör när den ska exekveras gentemot andra rutter. Den rutt som har högst vikt
(max 255) kommer exekveras först, om den inte träffas kommer det gå vidare i rutt-tabellen.

Exempel 1
Här har vi 3 rutter till olika operatörer i olika länder.
Om 3017 nu ringer 00471234567 kommer Datatal Gateway träffa rutt ”UTGÅENDE NORGE” för att
den har högre vikt än ”UTGÅENDE SVERIGE”, d.v.s. den träffas tidigare. Notera att de är väldigt lika
så när som på Match till.

Alla match uttrycken måste träffas för att rutten skall exekveras.
Rutt UTGÅENDE NORGE

Rutt UTGÅENDE Dansk

Vikt:
Match från:
Ersätt från:

60
30%
04982530%

Vikt:
Match från:
Ersätt från:

60
30%
04982530%

Match till:
Till kontext:

0047%
Norsk extern trunk

Match till:
Till kontext:

0045%
Dansk extern trunk

Rutt UTGÅENDE SVERIGE
Vikt:
Match från:
Ersätt från:

50
30%
04982530%

Match till:
Till kontext:

_____%
Svensk extern trunk

Det finns ingen begränsning för hur många rutter man kan lägga in eller om deras vikt delas som i
exemplet ovan med den danska och norska rutten.
Det är inte att rekommendera att 2 rutter har samma vikt och samma matchuttryck.
Exempel är Match till ___% och ____% d.v.s. 3 och 4 understreck men i övrigt samma med
samma vikt. I detta fall träffas första uttrycket på 4 siffor eller fler och andra på 5 eller fler.
Det innebär att om numret man ringer till är 6 eller fler siffror kommer båda vara giltiga.
Undvik detta, det löses bäst med olika vikter.
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Omstyrning
Detta använder vi när vi ska manipulera omstyrningar (diversion-headers). Vissa operatörer kräver
att detta skickas med till dem om samtalet går igenom Gateway. Ett exempel är att en tvinnad
anknytning får ett samtal till sin mobil genom Gateway. För att Gateway ska kunna presentera det
ursprungliga inkommande numret (inringande) så måste ett korrekt omstyrningsnummer skickas
med, d.v.s. det ursprungliga numret (mottagaren) som ringdes.
För att få detta löser vi det via en rutt.

Exempel Omstyrning
Till: 0498253017
Från: 0701234567
-

Bakom 0498253017 finns anknytning 3017. Samtalet går igenom en vanlig inkommande
rutt som beskrivs i tidigare avsnitt. Men 3017 har även en tvinnad mobil och samtalet ska
ringa på den med. För att samtalet ska kunna skickas ut måste det ursprungliga numret
komma med i omstyrningsfältet (diversion-header).

Ruttens omfång:

telephony-trunk -> extern trunk

Omstyrning match: 30%
Ersätt omstyrning: 04982530%
-

Viktigt att notera, vi sätter detta på den utgående trunken för att det bara ska exekveras
där. Om det sätts på företaget eller inte alls finns risk att röstbrevlådan och övriga
funktioner kommer få in fullständiga numret som sökt nummer.
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Prioritet
Varje rutt kan tilldelas en viss prioritet. Detta är till för om man vill ge de samtal som träffar rutten en
extra samtalsprio. Detta kommer kunna användas i gruppsammanhang i Gateway. Mer funktioner
kommer runt prioritet.

Utringningsordning
TODO

Utringningstid
Används om man vill specificera hur länge en rutt ska försöka ringa på destinationen. Sätts 0 kommer
den att ringa tills den inringade lägger på.

Övrigt
Det finns några krysslådor, de kan ge rutter vissa speciella beteenden.
Krysslåda
Privat
Dold
Avstängd
Oönskad
Förbjuden
Förgrening
Testläge

Beskrivning
SIP-signaleringen kommer skicka med PAI till motparten
Samtalet signaleras inte ut på CTI, d.v.s. ingen kan se att mottagaren eller ringande
är upptagen
Denna rutt kommer inte räknas med i rutt-tabellen, exkluderas
Träffas denna rutt kommer SIP kod 607 skickas på SIP tillbaka till inringade,
unwanted
Kommer att avbryta samtalet och skicka 403 till motparten, forbidden
Samtalet kommer att exekveras enligt denna rutt men även fortsätta i rutt-tabellen
för att se om fler rutter träffas
För att testa en rutt innan den läggs i skarp produktion kan man sätta den i testläge
och använda sig av rutt-testverktyget för att verifiera funktionen

Skapad/Träffar
Skapad indikerar när denna rutt ursprungligen skapades.
Träffar visar hur många gånger denna rutt har blivit exekverad från tillfället den skapades.
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Virtuella rutter
I AdmiTal webb under Gateway->rutt->virtuella rutter finns en tabell som visar alla rutter som
kommer beräknas när Gateway:en får in ett samtal. Alla ringbara nummer som finns i företaget finns
där; både startpunkter i Flexi och användare som är upplagda kommer automatiskt ingå i denna lista.
Detta är inga rutter som vi tidigare skapade utan de skapas dynamiskt (automatiskt) efter den
konfiguration som systemet har. Vi ser även de rutter vi skapade.
Denna tabell kan vi även kalla för en rutt-tabell för Gateway

Rutt-logg
I AdmiTal webb under Gateway->rutt->route log har vi en tabell som visar de senaste rutt-träffarna.
Detta kan vara bra i ett felsökningssyfte.
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Rutt-test
I AdmiTal webb under Gateway->rutt->rutt-test finns verktyg för att verifiera/testa/felsöka hela ruttlogiken.
I from och to skriver man in från vem man vill att samtalet ska ringa och till vem. Det kommer inte bli
några riktiga samtal men logiken kommer exekveras.
Diverter: är om man vill testa med ett omstyrt nummer.
Scope: Om man vill specificera ett speciellt scope (rutt-omfång), default är det aktuella företaget.
From context: Var kommer samtalet ifrån, om man vill testa ett externt inkommande samtal från
operatör bör detta vara den inkommande trunken.

Överst har vi vårt inputfält för testet.
Fyll i detta och tryck test.

Här i det gråa fältet kommer svaret tillbaka från
räkningen.
Vi ser att from är oförändrat men TO har
ändrats till 3017 och To context träffar en
användare

Här nedan ser vi själva uträkningen, de
upplysta raderna indikerar att rutten har
träffats. W efter rutt med en siffa indikerar
ruttens vikt
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Samtalsprofiler
För att användare ska kunna ändra vilket nummer man vill visa när man ringer ut behöver de sätta
vilken samtalsprofil som ska gälla. En samtalsprofil kan skapas per användare eller per företag. En
profil som skapas på företaget ges automatiskt (ärvs) till användarna. Samtalsprofiler finns under
användare->samtalsprofiler, eller för företag, gateway->samtalsprofiler
De finns 2 typer av profiler, de som skapas automatiskt och de som skapas manuellt. De automatiskt
skapade profilerna är sådant som anknytning och grupper. D.v.s. om användaren är medlem i en
grupp får den automatiskt tillgång att visa gruppnumret vid utgående samtal.
De manuellt skapade samtalsprofilerna gör man under företag eller användare.

Exempel på en manuellt skapad samtalsprofil
Huvudnummer
Vi vill att alla användare ska kunna ringa ut och visa huvudnumret. Gå in under
Företag->Redigera företaget->Ny samtalsprofil… finns under själva formuläret.
Sätt namnet på profilen, detta kommer att synas i användargränssnitten. Sätt sedan
typen Telefonnummer, skriv sedan in numret och till sist spara.
Mobilnummer
Vi vill att alla användare ska kunna ringa ut ifrån sitt inskrivna mobilnummer. Gå in
under Företag->Redigera företaget->Ny samtalsprofil…
Sätt namnet på profilen, till exempel mobiltelefon, detta kommer att synas i alla
gränssnitt. Sätt typen till Dynamiska fält, välj sedan fältet mobil i listan under och till
sist spara.
Dolt nummer
Samma som ovan.
Sätt namn, dolt nummer och typen till Telefonnummer, sätt numret till texten
Anonymous. Spara.
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Nummerhantering
Det finns alltid önskemål om att kunna blockera ett nummer eller även att släppa igenom ett samtal
även fast användaren är hänvisad. Detta löser man enkelt genom att lägga upp ett nummer i
nummerlistan.
Det går att lägga upp nummer per företag eller per användare. För företaget; gå in under Gateway>Nummerlista. Lägg till Nytt nummer…
Typ: välj vilken typ du vill ha
Typ
Svartlistad
Svartlistad inkommande
Svartlistad utgående
Vitlistad
Vitlistad påknackning

Endast för presentation

Beskrivning
Dubbelriktad, går inte ringa till och samtal ifrån detta nummer
kommer att blockeras
Ett samtal ifrån detta nummer kommer inte kunna ringa in men det
går att ringa ut till det
Detta nummer kan ringa in men det går inte att ringa ut till det
Numret kan ringa in även om användaren är hänvisad, då kommer
samtalet ringa igenom
Numret kan ringa in även om användaren är hänvisad, sitter
användaren upptagen i telefon kommer samtalet skickas fram och då
kan mobilen/terminalen få en påknackning. Krävs att detta stöds av
mottagarenhet
Används om man bara vill använda Samtalsprofilerna för ett nummer,
i övrigt ingen speciell hantering.

Till alla nummer kan du associera en samtalsprofil för att säkerställa att visa rätt nummer, till
exempel om man väljer att ringa ett svartlistat nummer kanske man vill använda en samtalsprofil
som ger ett anonym-nummer eller huvudnummer.
Nummer hantering har även stöd för Wildcards d.v.s. om du vill att flera nummer skall träffas på
samma uttryck. Exempel 04982530* kommer träffa Datatals alla nummer.
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Kortnummer
Ett enkelt sätt att sätta om ett kortnummer till något helt annat, exempel 9 går till en
telefonistgrupp.

Kan även styras om till externa nummer 112 går till 0379112XXX XXX=kommun ID

I och med att Flexi applikationerna inte har fullt stöd för samma anknytning över flera företag. Det
innebär att man bör ha fullängdsnummer inskrivet som anknytning men om sedan användaren vill
kunna slå en anknytning på en telefon, då bör kortnummer användas för att översätta kortnummer
till fullängdsnummer.
Kortnummrer har stöd för samma regler som rutter med wildcards. D.v.s. går bygga ett uttryck som
täcker en hel nummerserie istället för lägga upp enskilda kortnummer för varje användare.
Namn – Namn på kortkoden
Match till – Vad skall träffas, exempel en anknytning
Ersätt till – Vad skall översättas till, exempel ett fullängdsnummer
Träffar – Indikerar på hur många ggr den har blivit träffad
Exempel på uttryck som tar hela Datatals anknytningar och gör om dem till fullängdsnummer
Namn – Datatals nummerserie konverterare
Match till – 30__
Ersätt till – 04982530__
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Kort kommandon
De kan finnas tillfällen där man vill aktivera vissa kommandon i Datatal Gateway där det inte finns
något tillgängligt gränssnitt, exempel om man har en fast-terminal eller DECT terminal och man inte
har tillgång till Presentity appen eller Wonderphone. Då kan man aktivera kort kommandon som är
förkonfigurerade på system. Ett exempel kan var att ringa som dolt nummer eller koppla ett
pågående samtal.
Dessa kommandon kan göras både i ljudströmmen eller när ett samtal initieras. Det beror på vilken
funktion som skall användas. I Admital där detta kommando konfigureras är det tydligt när det kan
användas. I konfigurationen man välja ett standardvärde (parameter) men det kan också vara
dynamiskt. Exempel:
**44*N# betyder att N är dynamisk men om standardvärde fylls i konfigurationen så gäller de om
inget annat är satt.
Vi säger att **44*N# betyder logga ur grupp, då är N gruppens anknytning. Men om standardvärdet
är i fyllt till 3031 så räcker de att trycka **44* för att logga ur just grupp 3031
Logga in i Admital web, går till Gateway -> Kort kommando
1.
2.
3.
4.

Skriv in ett kommando, måste börja på *
Standard parameter är frivilligt
Välj kategori och funktion
Spara
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Grupper
I Datatal Gateway finns det samtalsgrupper. I varje grupp konfigurerar man medlemmar,
veckoschema, adress (anknytning till gruppen) och vilket läge den ska ha vid öppet respektive stängt.
I gruppläge sätter vi vad som ska spelas upp vid köande, hur utringningen ska vara o.s.v. Mer om
gruppläge nedan

Exempel Gruppkonfiguration
Överblick gruppexempel
I exemplet ovan har grupp ”Support” ett veckoschema och 2 kopplade grupplägen, ett ”dagläge” och
ett ”stängt”. Varje läge i sig representerar hur ett samtal ska hanteras när det kommer in i gruppen.
Gruppen innehåller några användare med en egen prioritet.
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INSTÄLLNING

BESKRIVNING

NAMN

Ett namn som kommer visas i olika gränssnitt som WonderPhone, appar o.s.v.

BESKRIVNING

Beskriver gruppen, används t.ex. för att dokumentera vad gruppen gör

GRUPPADRESS

Anknytningen till gruppen

AKTUELLT LÄGE

Här ser du det aktuella läget, om de finns en återgå-knapp betyder de att läget
är aktiverat manuellt och knappen gör att läget går tillbaka till schemat
Vilket aktivt läge ska gruppen ha vid öppet. Gruppläge bestämmer hur ljudet i
kön ska vara och hur utringningen görs.

GRUPPLÄGE VID ÖPPET

GRUPPLÄGE VID
STÄNGT

Vilket aktivt läge ska gruppen ha vid stängt. Gruppläget vid stängt bör gå till en
overflow-funktion. Mer om detta i gruppläge nedan

LÄGG TILL
GRUPPNUMMRET PÅ
INRINGANDE NUMMER

Om Gateway skall lägga till gruppensaddress på framkoppling till medlemmen.
Det inne bär att mottagande telefon ser i displayn om samtalet gått genom en
grupp, blir exempel 0498253030*0701234567 är 0498253030 är gruppen och
0701234567 är ringande kund
Om ingen medlem är inloggad i grupp, om samtalet skall gå direkt till
konfigurerade overflow destination, är inte destination konfigurerat kommer
samtalet att kopplas ned.
Ange vilka tider gruppen ska ha öppet och stängt, finns även möjlighet att lägga
in en lunch-stängning. Datatal kommer att bygga ut denna funktion med
möjlighet att sätta andra lägen mer dynamiskt i framtiden. Var noga med att se
till så att starttiden inte börjar efter stopptiden, för då kommer formuläret att
rensa tiderna för den dagen

OVERFLOW VID INGEN
INLOGGAD MEDLEM
VECKOSCHEMA

MEDLEMMAR

I rutan ”Tillgängliga medlemmar” finns alla användare på företaget, dessa kan
läggas till som medlemmar i gruppen. När de blivit tillagda som medlemmar går
det att konfigurera dessa med:
- Login
- Prio
- Utringning
Login är gruppmedlemmens aktuella status i grupp, bockar man i och sparar så
kommer den bli inloggad
Prio är vilken prioritet användaren har i gruppen. Högre prio får samtal före,
dock påverkas detta beroende av vilket gruppläge som är aktivt. Exempel: vid
gruppläge som har parallell utringning kommer prio inte att gälla.
Utringning; detta talar om hur länge det ska ringa på denna medlem innan
samtalet går vidare i listan. 0 betyder att den kommer ta standard-tid d.v.s. 30
sekunder

25

Gruppläge
Gruppläge bestämmer beteendet på gruppen och vad som ska meddelas när samtal kommer in till
den. Läget kan även definiera om det är stängt, d.v.s. att det inte går att ringa in till gruppen utan
samtal hamnar direkt i overflow.

Exempel Grupplägeskonfiguration
INSTÄLLNING

BESKRIVNING

NAMN

Namn på gruppläget

RINGSÄTT

Se tabellen nedan

DYNAMISKT UTÖKNING

Denna finns tillgänglig på några av ringsätten. Inställningen innebär
att om det först ringer på medlem 1, och när den inte svarar går
samtalet vidare till medlem 2, men med detta ibockat kommer det
även att fortsätta ringa på medlem 1 o.s.v.
Stoppar uppspelning av kömeddelande och spelar påringning under
vid framkoppling
Om de är mer än en köande, andra samtal kommer försöka kopplas
fram parallellt
Detta är till för att indikera om gruppen är tillgänglig i detta läge
eller ej. Detta styr inte beteende på samtal

SPELA PÅRINGNINGN VID
FRAMKOPPLING
PARALLEL FRAM KOPPLING VID
FLERA KÖANDE
TILLGÄNGLIGHETSLÄGE

OVERFLOW

DESTINATION VID OVERFLOW

Antal samtal som kan komma in i denna grupp. Ingen konfigurerad
destination kommer samtalet att kopplas ned.
Hur många sekunder ett samtal kan vänta i kön innan det går vidare
till overflow.
Anknytning till vilken overflow ska skicka samtalet

VÄLKOMSTHÄLSNING

Detta spelas innan inringade kund kommer in i själva kön i gruppen.

KÖMEDDELANDE

Lägg till en ljudfil som ska spelas upp när köande samtal finns i
gruppen. Slingan repeteras automatiskt. Det finns knappar för att
lägga till och ta bort meddelande och pauser

MAX ANTAL SEKUNDER
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Ringsätt
Medlemsprioritet
Parallell
Sekventiell
Längst ledig
Ingen automatisk utkoppling

Gå direkt till overflow destination
Gå till overflow destination, spela
meddelande först

Beskrivning
Ringer enligt den inskrivna prioriteten på medlemmarna, två med
samma prio kommer att ringas samtidigt
Ringer på alla samtidigt oavsett prio
Ringer enligt priolistan men om två har samma prio kommer det
bara ringa på en i taget
Ringer på den som varit ledig längst i gruppen oavsett prio
Kommer lägga samtalet i gruppen men inte ringa ut. Användare
måste hämta samtalet via till exempel WonderPhone eller knapp på
fysisk terminal.
Samtalet kommer gå direkt till grupplägets overflow-destination.
Det kommer inte ringa på någon i den kopplade gruppen
Detta är till för om man vill spela ett meddelande innan samtalet
går till overflow, t.ex. nattmeddelande eller någon annan typ av
svar
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”Binding”
För att Datatal Gateway ska svara på anrop på SIP eller andra gränssnitt som den stödjer krävs det att
de konfigureras. Konfigurationen finns i AdmiTal webb under system->Gateway
När man konfigurerar en ”binding” kan man antingen definiera en IP-adress eller ett nätverkskort
(MAC). Tabellen över ”bindings” i AdmiTal visar även om Gateway lyckas öppna den porten på
servern.
Exempel i Admital
INSTÄLLNING
AKTIVERA
STATUS KOD
STATUS TEXT
MACHINE ID
NÄTVERK
TRANSPORT
PROTOKOLL
LOKAL IP
LOKAL PORT START
LOKAL PORT SISTA
NÄTVERKSKORT
NAT REGLER

TRAFIKFILTER

QOS NIVÅ
CERTIFIKAT
FILSÖKVÄG
PASSPHRASE
STORE
THUMBPRINT
SUBJECT
TRUNK
TRUNK

BESKRIVNING
Kryssa i för att aktivera denna ”binding”
0=nedstängd, 1=Okej
Senaste texten som Gateway sparat ner, är mer än en socket öppen så skriver den ut
hur många
Reserverat för framtid, ska vara 1
Vilken transport denna ”binding” ska gälla. Se tabellen nedan för rekommenderade
inställningar
Vilket protokoll Gateway ska använda för denna ”binding”
Vilken lokal IP (på servern) ska användas, kan lämnas tom om man anger
nätverkskortsinställningen
Vilken startport ska användas, om bara en port ska användas så ange den här
Den sista porten i en ”range”
Ange nätverkskortets MAC-adress 00:00:00:00:00 som Gateway ska binda på, om
ingen IP anges kommer den binda på alla tillgängliga på detta NIC
Vilken IP ska Gateway visa mot andra nät. Tänk på att den går uppifrån och ned,
skulle dessa 2 regler nedan vändas skulle aldrig andra regeln träffas.
EXEMPEL
192.168.0.0/24 = 192.168.50.67
0.0.0.0/0 = 82.115.148.67
Se förklaring nedan. Viktigt: Utan korrekt konfiguration av detta finns det risk att
inget kommer att fungera.

Vilken QOS som paketen taggas med
Sökvägen till certifikatet
Lösenordet till certifikatet
Eventuellt vilken certifikat-store detta cert ligger i
Vilket thumbprint detta certifikat har
Certifikatets Subject
Välj en trunk som denna ”binding” ska associeras med, d.v.s. ingen annan trunk kan
använda sig av denna ”binding”
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SIP TLS
För att säkra upp kommunikationen mellan Flexi och Terminaler bör man köra med SIP TLS istället för
TCP/UDP. Gör så här:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Installera på ett certifikat, i exemplet nedan kommer vi använda Let’s Encrypt.
Öppna powershell på datorn. Skriv: Set-Location Cert:\LocalMachine\WebHosting\
Skriv sedan: Get-ChildItem | Format-Table Subject, FriendlyName, Thumbprint -AutoSize
Då ska du få tillbaka ett svar med ett eller flera certifikat. Kopiera Subject-informationen
subdomain.domain.com
Gå in i Admital och välj, system->gateway->Ny bindning
Välj SIP och TCP, Port 5061, sätt korrekt IP och under Certifikat klistra in Subjectinformationen och sätt Store till WebHosting.
Sen behövs även läggas till trafikfiler för att öppna upp trafik.
Subject ska i exemplet vara testbench.datatal.se
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Rekommenderade inställningar
OBLIGATORISKT
JA
JA
JA

PROTOKOLL
SIP
SIP
CSTA

TRANSPORT
UDP
TCP
X227

PORT
5060
5060
27540

JA

RTP

UDP

40100-40900

NEJ

STUN

UDP

3478

NEJ

SIP

TCP

5061

BESKRIVNING
SIP trafik över UDP på standardport
SIP trafik över TCP på standardport
CSTA, för övervakning och styrning av
anknytningar i GW
Ljudströmmar går över dessa portar,
måste vara UDP
Används för terminaler som står
externt och vill slå upp sin externa IP.
Aktivera TLS enligt ovan

Trafikfilter
Trafikfilter är tänkt som en enklare applikationsbrandvägg, Datatal Gateway kommer att inspektera
alla requests och godkänna dem enligt filtret. Detta kan sättas per ”binding” men bör inte användas
på RTP.
Skriva in reglerna göra man direkt i ett textfält. Här nedan finns det vissa nyckelord och exempel på
uttryck. Det fungerar som en vanlig brandvägg genom att den går uppifrån och ned, träffar den ett
uttryck som stämmer så kommer den utföra det. Därför är det viktigt vilken ordning uttrycken skrivs
in i.
Först och främst ställer man in vad default-beteendet ska vara. Antingen Allow/Drop/Deny, om inget
anges alls kommer det bli Drop; Gateway släpper requesten och avsändaren får ingen respons.
Exempel
Default-action drop
src allow 192.168.1.0/24
Ovan uttryck tillåter alla 192.168.1.0-255 IP-adresser. Oavsett transport eller port.

Här är ett exempel till där vi endast tillåter UDP på port 5060
Default-action drop
src allow 192.168.1.0/24 5060 UDP
Instruktionen adderas helt enkelt efter den tidigare instruktionen. Det går även att skriva FQDN eller
DNSRV för att själv inte behöva uppdatera en leverantörs IP-adresser. Görs automatiskt mot DNS
server.

Det går även att godkänna en specifik User-Agent header. Till exempel om man vill försäkra sig om
att kunder kan ansluta även om de kommer ifrån en okänd IP
Default-action drop
src allow 192.168.1.0/24 5060 UDP
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hdr in allow sip User-Agent: Snom*

Här tillåts både interna IP och alla som kommer ifrån en Snom-telefon som signalerar User-Agent
Filtret kan delas in i flera delar, först beskrivs vad filtret ska gå på; godkända är
Källa
src – Source, käll IP/DNSNAMN
dst – Destination, om man har angett en src behöver man inte ange en dst då det implicit skapas ett
sådant filter
hdr – Header, söker efter en SIP header med detta innehåll

Actions
Allow – Tillåter trafik
Drop – Droppar inkommande paket utan att ge respons
Deny – Skickar respons tillbaka till avsändaren, kan lägga på en custom header deny (Not wanted
here)

Kriteria
IP- Antingen en IPv4 eller en IPv6 adress. Adressen kan även anges med en mask för att peka ut flera
IPs exempel 192.168.15.0/24 eller 192.168.0.0/16 eller 2a01:650:28:5::/112
DNS- Kan även ange ett FQDN eller DNSSRV record för att mer dynamiskt ange vilken som får
ansluta. Exempel _sip._udp.sip-corporate.tele2.se eller sip-corporate.tele2.se
Det finns två namn som är reserverade. anyipv4 och anyipv6 kan användas för att
öppna eller stänga hela adresstypen
Port- Vilken port som mottagaren försöker ansluta på
Transport- Vilket transportprotokoll som ska tillåtas

Här nedan följer ett par exempel till;
1. Öppnar för att ta emot trafik ”internt” och ifrån Tele2s SIP-servrar
default-action drop
src allow 192.168.0.0/16 5060 UDP
src allow _sip._udp.sip-corporate.tele2.se
2. Öppnar för alla IPv4 adresser på 5060 UDP
default-action drop
src allow anyipv4 5060 UDP
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Trunkar
Under AdmiTal->Gateway->Trunkar hittar man konfiguration för trunkar.
En trunk är en punkt som innehåller information till ett externt system, så som en SIP-operatör eller
annan växel. När en trunk är skapad och länkad med rutter kommer även relaterade rutter synas
under trunkar.
Exempel i AdmiTal

INSTÄLLNING
NAMN
BESKRIVNING
SIP
SIP-DESTINATION

ANVÄNDARNAMN
LÖSENORD

LANDSKOD
INTEGRATIONS
PROFIL

DEDIKERAT
DYNAMISK FÄLT
ADDRESS OF RECORD
CHECKBOXES
AUTOMATISK
AUTENTISERING

BESKRIVNING
Namn på trunken
Beskrivning av trunken, används endast för administration

SIP-destinationen, d.v.s. från och till vilken IP/DNS som samtalet ska tas emot eller
skickas till. Detta måste vara en URI. Om samtalet ska gå till en SIP-trunk så skrivs
Standard = SIP:[IPaddress/FQDN]
Alt port = SIP:[IPaddress/FQDN]:port
Byte av protokoll = SIP:[IPaddress/FQDN];transport=TCP
Säker anslutning = SIP:[IPaddress/FQDN]:5061;transport=TLS
IPV6 = sip:[fe80::dc21:5ee9:17d8:3bba]
Egen SIP-header = SIP:[IPaddress/FQDN];transport=TCP?X-Customheader=Cost01
Användarnamn för autentisering mot systemet
Lösenord som ska användas för att ansluta mot systemet
När alla tre fälten är ifyllda och sparade måste man trycka på ”ändra?” för att
redigera dem. Innan det är inget av fälten redigerbara
Landskoden som skall vara default för denna trunk, gör E.164 nummer formateringen
till operatörer korrekt
Här väljer du vilken operatör denna trunk skall ansluta sig emot. Vissa operatörer
kommer kräva visa ID eller liknanden, dessa inputfält kommer visas när du väljer
respektive integration.
Används främst för TEAMs kopplingen, när det dynamiskfält är satt som en Gateway
device så kommer Gateway söka på denna trunk efter enheten.
En hållare för om man vill monitorera själva trunken
Ingen challenge sätts emot på inkommande samtal. Om man vill att autentisering ska
ske på inkommande ska man låta denna vara urbockad. Lägg upp en användare i
Flexi, ge den login-uppgifter.
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Noder/CSTA3
I AdmiTal under System->Admin->Noder hittar man konfigurationen för noder
Noder är en plats där Flexi konfigureras för att ansluta mot Gateway, det går att konfigurera att
Gateway till exempel körs på en annan server. Flexi ansluter till Gateway via CSTA3.
För att Flexi ska kunna ansluta sig till Gateway måste den ha ett konto. Lägg upp en användare i ett
företag. Det är användarens loginuppgifter som ska användas.
I dagens läge kommer detta konto ha access till alla företag i system, detta kommer förändras i
framtiden
Exempel i AdmiTal
INSTÄLLNING
NAMN
IP-ADRESS

BESKRIVNING
Namn på noden
IP till vart Gateway har en ”binding” för CSTA3 via X227

PBX-TYP

Olika CSTA3-varianter att ansluta mot
Välj
- CSTA3 XML TCP ACSE
För att sätta att denna nod är aktiv eller ej, ska försöka ansluta
Namnet på kontot ovan beskrivet skrivs in här
Kontots lösenord skrivs in här
Ska WonderPhone kunna registrera sig mot denna, sätt JA
Anger att detta är en Datatal Gateway och aktiverar utökningar i CSTA3protokollet för Datatal CSTA3-service. Kryssa i denna

AKTIVERA
ANVÄNDARNAMN
LÖSENORD
SIP-DESTINATION
ANVÄND DATATAL GATEWAY
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Alias
Det finns ibland behov av att göra ringbara alias på användare. Tänk alias i Datatal Gateway som DNS
alias.
Ett alias kan delas av flera användare och den som först ger ett svar/busy tar över samtalet. Som
väldigt enkla grupper.
Ett annat behov kan vara att man har väldigt långa anknytningsnummer och man vill inte slå dem
internt. Man kanske har 253017 som anknytning, och gör man då 17 som ett alias, då är det ringbart
av alla i ens företag.
Alias skapas automatiskt när man lagt upp ett dynamiskt fält och bockat i ”Alias”. Detta fält går sedan
att uppdatera till exempel ifrån AD-koppling, eller genom att helt enkelt gå in på användaren och
fylla i det där. En följd är att man kan ringa icke numeriska nummer, Datatal Gateway stödjer detta.

Rekommenderade säkerhetsinställningar
Datatal Gateway är en SIP proxy och med det finns det alltid intresse för hackning och intrång. Det är
i allra högsta grad viktigt att tänka på detta.
Här är några åtgärder som bör följas
-

-

Sätt certifikat på alla webbsidor, använd gärna Let’s Encrypt. Läs guiden för att aktivera
Let’s Encrypt på Flexi-servern
Windows updates, Microsoft släpper ut säkerhetspatchar hela tiden
Gör back-up’er på system
Begränsa i IIS vem som får tillgång till Admital, läs mer om detta i vår ”Guide for Secure
Flexi” Den innehåller även andra säkerhetsaspekter som bör tas i beaktande
Användarnamn och password; använd dem i möjligaste mån istället för anknytning och
PIN-kod. Alla gränssnitt (förutom att ringa in till röstbrevlådan) stödjer att logga in med
användarnamn och password
Trafikfiler, gå igenom dem extra, se ovan på bra exempel
Brandvägg, givetvis ska det finnas en brandvägg mellan Flexi-servern och Internet
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Landskoder
Gateway har stöd för att begränsa inkommande och utgående trafik per land. Alltså går det att
begränsa om man ska ta emot samtal ifrån eller ringa till ett visst land.
Detta administreras under Gateway->Landskoder. Klicka i de länder ni vill att företaget ska ha tillgång
till. (det finns ”genvägar” för att bocka i hela Europa eller Nordamerika längst ute till höger)
Default kommer systemet ha stöd för att endast kunna ringa inom landet som den externa trunken
har konfigurerats för.
Se exempel här

Accesskontroll (TODO)
Ska mest ses som vilka IP/IP-range som får access till Datatal Gateway. Underlättar för att få en
säkrare miljö där Datatal Gateway inte ska ta emot anrop från vissa IP. Motsvarande IP-restrictions i
Internet Information Services (IIS)
DENNA ÄR ÄNNU UNDER UTVECKLING.

Externa registreringar (TODO)
Denna funktion är till för om Datatal Gateway ska göra registreringar ut till externt system, kan
användas för att registrera sig mot operatör eller som en anknytning i en annan växel.
DENNA ÄR ÄNNU UNDER UTVECKLING.
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Microsoft Direct Routing (TEAMS anslutning)
Datatal har som ett nytt steg i utvecklingen av Datatal Gateway impleneterat stöd att användare skall
kunna använda sin TEAMS applikation som en softphone eller VOIP app i sin mobil. När användare
ringer ut ifrån sin TEAM applikation till ett externt nummer eller intern anknytning kommer den
sättas upptagen i Gateway också.

Förberedelser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Office 365 Enterprise E3 eller E5 till delad användaren
Microsoft Telefonsystemlicens till delad användare
AudioCodes Session Border Controller med TEAM licens
AudioCodes konfigureras med ett giltligt certifikat
Datatal Gateway användare med Gateway User Professionell licens
Brandväggs inställningar
Administrations rättigheter på kundens Office 365 tennant, för konfiguration.
Hur Microsofts TEAM och Audiocodes skall konfigureras läs denna artikel: HÄR

Begräsningar
•

•

Teams

CTI funktion som att svara eller makecall fungerar ej. Andra som koppla blint fungerar.
Koppla genom själva teams applikationen fungerar bra, både övervakat och blind.
Rekommenderar ej att användaren som har Teams som softphone kör med Flexi Telefonist
applikation då den är väldigt beroende på svara/makecall
Samtal inom Teams, mellan 2 användare och samtalet inte lämnar Microsoft molnlösning.
Dessa användare kommer ej att sätta som upptaget i Datatal Gateway, Datatal kommer
givetvis implementera detta när tillfälle ges att göra de. I skrivandes stund finns de ingen
teknisk möjlighet att göra detta.

Microsoft Office 365

ISP (Tele2)

Firewall

Firewall

AudioCodes
Mediant

Datatal Gateway

Wonderphone Basic
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Konfiguration i Flexi för Microsoft TEAMs koppling
I Flexi konfigurationen behöver användaren det nummer som den har i Team ifyllt på ett dynamisk
fält som i sin tur är kopplat mot en trunk som har profil TEAMS.

Krav
1. Användare i TEAMS har ett nummer enligt E.164 formatering exempel +46498253017
2. Användaren har Datatal Gateway Professionell licens tilldelad sig

Skapa dynamiskfält med Microsoft Direct routing
1.
2.
3.
4.

Logga in i Admital med sysop rättigheter
Gå till System->Dynamiska fält
Skapa ett nytt fält och döp de till Teams
Sätt följande,
a. Flik – Telefonummer
b. Typ – Mobil
c. Gateway device typ - Microsoft Direct Routing
5. Under fliken flaggor, för att dölja fältet i gränssnitten. Bocka i
a. Dolt för telefonist/Användarweb
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Skapa en Microsoft Direct Routning Trunk
1. I Admital web gå till Gateway -> Trunkar -> Ny trunk
2. Fyll i följande
a. Namn – Microsoft TEAMS
b. SIP destination – sip:<AudioCodesInternaFQDN>
c. Landskod – 46 (eller de landet som användaren sitter i)
d. Integrations profil – Microsoft Direct routing
e. Dedikerat dynamiskt fält – TEAMS (de som vi skapade ovan)
f. Automatisk autentusering – check
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Konfigurerar användaren för Microsoft Direct Routing (TEAMS)
1.
2.
3.
4.

Gå in på Företag-> <företaget som skall ha Teams>
Tilldela Gateway Användare professional licenser till företaget.
Gå in på Användare -> <användaren som skall ha TEAMS>
Sätt licensnivå Professional

5. Gå sedan ned på fliken Telefon
6. Under fältet TEAMS fyll i användarens telefonnummer i Teams

7. Klicka sedan Spara

Testa och ring ifrån Teams klienten till en användare i Datatal Gateway
Testa att ringa in till användaren anknytning i Gateway, skall börja ringa i Teams
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Bilaga 1 Exempelbilder
Exempel match till
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Exempel match från
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Exempel kontext
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Exempel utgående
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Exempel inkommande
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Exempel Rutt omfång 1
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Exempel Rutt omfång 2
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Exempel Vikt
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Exempel Omstyrning
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Exempel ”Binding” översikt
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Exempel ”Binding” konfiguration
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Exempel Trunk-konfiguration
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Exempel Nodkonfiguration
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Exempel Gruppkonfiguration
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Exempel Grupplägeskonfiguration
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Exempel på Landskodskonfiguration
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Exempel på Samtalsprofilskonfiguration
Huvudnummer

Mobiltelefon

Dolt nummer

