
SIP-anslutning 2.0

Handbok

Telia SIP-anslutning – Gateway Intertex IX78



3

Användarhandbok. 
Telia SIP-anslutning • Gateway Intertex IX78

Revision B-2011-05-12

Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på Mina Sidor på Arbetet,  
din personliga företagsdel av Telias webbplats.

© 2011  TeliaSonera Sverige AB
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av handboken.

 1 Välkommen  ...........................................................................................................................................5
 1.1 Detta hittar du i handboken ......................................................................................5
 1.2 Om du behöver hjälp .......................................................................................................5

 2 Installation av IX78 ............................................................................................................................8

 3 Hitta första telejacket .....................................................................................................................9

 4 Kontrollera datorns nätverksinställningar ................................................................11

 5 Inkoppling av lokalt nätverk .................................................................................................. 13
 5.1 Så använder du Ethernetportarna ................................................................... 13
 5.2 Välj funktionsläge för IX78 ....................................................................................... 14

 6 Ip-adressering på det lokala nätverket ......................................................................16

 7 Sök och åtgärda fel vid uppkopplingsproblem................................................... 17
 7.1 Gör en felsökning ............................................................................................................ 17
 7.2 Tolka felkoderna ...............................................................................................................18

 8 Återgå till fabriksinställningar ..............................................................................................19

 9 Gör manuella inställningar .....................................................................................................20
 9.1 Allmänt .......................................................................................................................................20
 9.2 Logga in i IX78 .....................................................................................................................21
 9.3 Ändra lösenord för inloggning i IX78..............................................................22
 9.4 Ändra nätverksinställningar ...................................................................................22
 9.5 Ändra säkerhetsprofilen ............................................................................................23

10 Inställningar för att ringa och ta emot samtal ......................................................26
 10.1 Telefonportar .......................................................................................................................26
 10.2 Ringa sip-samtal på en telefon kopplad till PHONE-porten ....26
 10.3 Ringa från en sip-klient på det lokala nätverket .................................26

11 Koppla in till ett fungerande ip-nät .................................................................................27
 11.1 Välj vilken roll IX78 ska ha i företagets nät ................................................27
  11.1.1 Gör inställningar via administrationsgränssnittet ...........28
  11.1.2 Gör inställningar via knapparna på fronten ..........................29
 11.2 Intertex IX78 som SIParator ...................................................................................30

Innehåll



4 5

Bilaga 1 – Fördjupad information om vissa inställningar

12 Konfigurering av PHONE-portarna ................................................................................32
 12.1 Automatisk konfigurering via Telia ....................................................................32
 12.2 Manuell konfigurering för gaffling mot PHONE-port  
  och ip-växel ............................................................................................................................32

13 Nummerplan och nödnummer ..........................................................................................33

14 Avancerade telefonifunktioner via PHONE-portarna ...................................34
 14.1 Ring ett andra samtal ....................................................................................................34
 14.2 Avsluta väntande eller parkerat samtal ........................................................34
 14.3 Avsluta aktivt samtal ......................................................................................................34
 14.4 Pendling ....................................................................................................................................35
 14.5 Trepartssamtal ....................................................................................................................35
 14.6 Övervakad vidarekoppling .......................................................................................35
 14.7 Blind vidarekoppling ......................................................................................................35

15 Sip-stöd ...................................................................................................................................................36
 15.1 Sip-baserad kommunikation till och från det  
  lokala nätverket ..................................................................................................................36
 15.2 Sip-trunk och Telia SIP-anslutning ..................................................................36
  15.2.1 Dynamisk registrering kontra fast ip-adress ........................38
  15.2.2 Autentisering av utgående trafik ......................................................38
 15.3 Konfigurering av sip-klienter bakom IX78 
  (direktnummer utanför växeln) ............................................................................38

16 Inbyggd webbserver ....................................................................................................................39
 16.1 Gör grundinställningar av webbservern......................................................39
 16.2 Koppla webbplatsen till företagets egen domän ...............................40

Bilaga 2 – Snabbguide för installation av gateway Intertex IX78
 1 Kontrollera att utrustningspaketet innehåller alla delar .............................47

 2 Samla in uppgifter som kommer att behövas längre fram 
 under installationen ......................................................................................................................48

 3 Besluta om funktionsläge för IX78 .................................................................................50

 4 Koppla en konfigureringsdator till IX78 ......................................................................52

 5 Ange typ av bredbandsanslutning för IX78 ............................................................53

 6 Logga in i IX78 ...................................................................................................................................54

 7 Koppla IX78 till första telejacket .......................................................................................56

 8 Koppla IX78 till nätverksuttaget ........................................................................................58

 9 Kör konfigurationsguiden .......................................................................................................59

10 Koppla in det lokala nätverket ............................................................................................66

11 Viktigt för er säkerhet! ................................................................................................................67

1 Välkommen
1.1 Detta hittar du i handboken
Den här handboken riktar sig till dig som har ansvar för att administrera Telia SIP 
anslutning. Här får du hjälp att hantera ett antal viktiga funktioner och inställningar  
i gatewayen Intertex IX78.

Mer grundläggande funktioner beskrivs i kapitel 2–13.

Fördjupad information om vissa inställningar hittar du i Bilaga 1.

I Bilaga 2 finns en snabbguide för installation av IX78. Innehållet är identiskt med 
den guide i storformat (ett ark med måtten 48 x 54 cm) som ingick i utrustnings-
paketet för IX78.

1.2 Om du behöver hjälp
I vissa situationer kan du behöva djupare och mer detaljerad information än vad den 
här handboken erbjuder. Då rekommenderar vi att du går till leverantörens egen 
användarhandbok. Den når du via en länk som finns på två ställen i det inbyggda 
administrationsgränssnittet i IX78: på inloggningssidan och på huvudmenysidan:

Klicka på länken så öppnas 
handboken i din webbläsare.
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Dessutom finns sammanhangsstyrda hjälptexter lagrade i IX78. Du öppnar relevanta 
avsnitt genom klicka på verktygsikonen  i administrationsgränssnittet:
 

Hjälpavsnittet öppnas i ett nytt fönster:

Om du vill ha hjälp med er ip-växel: kontakta växelleverantören.

Om du vill ha hjälp med tjänsten Telia SIP-anslutning:  
ring Telias kundtjänst på tel. 90 400.

Klicka på verktygsikonen 
vid det moment som du 
vill veta mer om.
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Koppla ur all teleutrustning (telefoner, 
telefon svarare, nummerpresentatör, fax osv)

2 Installation av IX78
I normala fall har du redan gjort installationen med stöd av dokumentet Snabbguide 
Installation av gateway Intertex IX78 (ingick i utrustningspaketet för IX78). Om du 
av någon anledning behöver göra om installationen och inte har snabbguiden kvar 
hittar du dess innehåll i Bilaga 2 på sidan 45 i den här handboken.

Obs! Om du ska koppla in IX78 till en adsl-baserad internetanslutning via telejacket, 
använd alltid den delningsdosa (splitter) och adsl-kabel som levererades tillsam-
mans med IX78.

3 Hitta första telejacket.
Om du ska använda IX78 via internetanslutningen Telia Bredband Företag är det 
mycket viktigt att du kopplar in utrustningen i det telejack som sitter först på den 
inkommande ledningen från telestationen. Då slipper du störningar i anslutningens 
funktioner.

Om det bara finns ett enda telejack eller om du vet vilket jack som är det första 
( exempelvis därför att ditt företag tidigare haft en adsl-baserad bredbandsanslut-
ning från en annan opera tör) ska du koppla in IX78 till detta jack enligt beskrivningen 
nedan. Ta först bort eventuell utrustning som är inkopplad till jacket (delningsdosa, 
telefon eller dylikt).

Om det finns två eller flera telejack och du inte vet vilket som är det första kan du 
hitta detta med hjälp av följande metod:

Prova dig fram med hjälp av uteslutnings-
metoden. När telefonen är tyst i samtliga 
lediga telejack  sitter stickan i ditt första 
telejack.

A

D

Stoppa in en testpinne i den vertikala  
slitsen på det telejack som du tror är  
det första.

Anslut en telefon till alla övriga telejack, ett 
efter ett, och kontrollera om du får ton i luren.

B

C
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Om du inte lyckas hitta första telejacket kan det vara felkopplat. Ett vanligt fel är att 
båda  ledningsparen sitter på de nedre skruvarna.

Ett korrekt kopplat telejack ser ut så här:

4 Kontrollera datorns  
nätverksinställningar

 IX78 levereras med fabriksinställningar som passar de flesta användare. Datorer 
som har sina ursprungliga nätverks- och webbinställningar kommer i de allra flesta 
fall att nå både admi nistrationsgränssnittet i IX78 och internet.

Om du mot förmodan skulle få anslutningsproblem kan detta bero på att din dator är 
inställd för att använda en så kallad proxyserver. Gör så här för att kontrollera denna 
inställning.

I Microsoft Internet Explorer:
1.  Klicka på knappen Verktyg
2.  Klicka på menyvalet Internetalternativ
3.  Klicka på fliken Anslutningar
4.  Klicka på knappen LAN-inställningar
5.  Webbläsaren öppnar följande dialogruta:

Det utgående ledningsparet (till nästa 
telejack) ska sitta på de övre skruvarna.

Det inkommande ledningsparet (från 
telestationen eller från föregående telejack 
med start från första telejacket) ska sitta på 
de nedre skruvarna.

Kontrollera att denna 
 kryssruta inte är markerad.
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I Mozilla Firefox: 
1. Klicka på Verktyg i menyraden
2. Välj Avancerat
3. Välj Nätverk
4. Klicka på knappen Inställningar
5. Webbläsaren öppnar följande dialogruta:

5 Inkoppling av lokalt nätverk
5.1 Så använder du Ethernetportarna
Om IX78 ska ingå i ett lokalt nätverk där flera datorer kan dela på internetanslutning-
en kopplar du in dessa datorer till Ethernetportarna ET1, ET2 och ET3 i IX78. Om du 
vill koppla in fler än tre datorer kan du ansluta en switch till någon av ovannämnda 
Ethernetportar och sedan koppla in datorerna till switchen.

Om du använder IX78 som SIParator (se avsnitt 30) ska du inte ansluta några 
 datorer till ET1, ET2 eller ET3 eftersom IX78 i detta funktionsläge blockarar all trafik 
utom ip-telefoni. I stället använder du en av dessa portar för att koppla in det lokala 
nätverk där er ip-växel finns.

Obs! Ethernetporten ET4 utgör ett eget, helt avskilt subnät. Porten kan användas till 
en demilitari serad zon (dmz) för säker anslutning av exempelvis servrar. Dessutom 
bör du alltid använda ET4 när du kopplar in en pc för att konfigurera IX78.

Porten ET0 använder du för att koppla in IX78 till en bredbandsanslutning  baserad 
på Telia  Bredband Plus, Telia Bredband  FiberLan Företag, Telia ProLane, Telia  
ProLane Light eller en bredbandsanslutning som ni har via någon annan operatör än 
Telia. Om företagets ip-telefoni ska bäras av en adsl-anslutning hos annan operatör 
än Telia kopplar du in ET0 till den andra  operatörens adsl-modem. Du  ställer in IX78 
för en dylik anslutning under installationen; se Bilaga 2, steg 5 på sidan 53.

Kontrollera att denna 
 alternativknapp är markerad.
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Not 1 Om du gör installationen i ett befintligt lokalt nätverk: byt ut er nuvarande 
 bredbandsdelare eller gateway mot IX78.

Not 2 Lösningen är möjlig under följande förutsättningar:
 – Din internetoperatör kan erbjuda två publika ip-adresser på samma 

anslutning
 – En switch installeras mellan anslutningen och er befintliga router.  

Även IX78 ska då anslutas till switchen.

Not 3 Ni behåller er befintliga internetanslutning för konventionell data.

Not 4 Detta förutsätter att IX78 kan anslutas till internet med egen publik 
ip-adress via den gateway som ingår i det lokala nätverket.  
För Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus ska detta 
fall alltid användas.

Intertex IX78 har två olika funktionslägen. Vi kallar dem Brandvägg 
respektive SIParator. Det här är skillnaden mellan dem:
• I läge Brandvägg kommer IX78 att hantera både ip-telefoni och 

konventionell ip-trafik. Den fungerar alltså även som router och 
 dhcp-server. Det inne bär att den kan bilda bas i ett komplett lokalt 
nätverk, gemensamt för ip-telefoni och data.

• I läge SIParator kommer IX78 att hantera endast ip-telefoni. Därmed 
krävs en separat router som hanterar konventionell datatrafik på ert 
lokala nät.

Vilket läge som passar i er it-miljö beror på en handfull olika faktorer.  
Informationen i tabellen till vänster hjälper dig att göra rätt val.

Gemensamt lan för 
ip-telefoni och data

Adsl (endast 
Telia), Ethernet

Både ip-telefoni 
och konventionell 
data

1 Brandvägg
Se not 1 och 7

Adsl, Ethernet Både ip-telefoni 
och konventionell 
data

2 SIParator
Se not 2, 3, 6 
och 7

Adsl, Ethernet Endast  
ip-telefoni

SIParator
Se not 3, 6 och 7

Access som 
kräver annan 
gateway än 
IX78

SIParator
Se not 4, 6 och 7

Separata lan för ip-
telefoni och data

Adsl (endast 
Telia), Ethernet

Endast  
ip-telefoni

Valfritt: brandvägg 
eller SIParator
Se not 5, 6 och 7

Not 5 Om ni har ett befintligt nätverk för ip-telefoni där det ingår en brandvägg 
rekommenderar vi att du installerar IX78 som SIParator. Ska all internet-
trafik passera IX78 ska den installeras som gateway i ip-telefoninätet.

 Om du bygger upp en kommunikationslösning där IX78 fungerar som 
brandvägg kan du vid behov byta funktionsläge till SIParator. Däremot är 
det inte möjligt att gå i andra riktningen, dvs byta från SIParator till brand-
vägg, utan att göra om konfigureringen av IX78 från början.

Not 6 Om IX78 ställs in som SIParator kan vi inte garantera funktionen hos 
 externa växel anknytningar. Dessa måste i stället kunna nå den lokala 
växeln via den router som hanterar er internetanslutning.

Not 7 Använd inte IX78 som adsl-modem hos annan bredbandsoperatör än 
Telia. Korrekt modemfunktion är verifierad endast vid anslutning till Telias 
nät.

5.2 Välj funktionsläge för IX78

Anslut- 
nings typ

Trafikhantering i 
lokalt nätverk

Trafikslag på  
anslutningen

Antal publika  
ip-adresser

Funktionsläge  
för IX78
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1. Håll knappen SET intryckt i 3 sekunder för att 
starta konfigureringsläget.

2. Tryck på knappen SEL upprepade gånger tills 
 indikeringen LQ visas.

3. Tryck på knappen SET.

6 Ip-adressering på det  
lokala nätverket

Det finns två sätt att tilldela adresser till datorer på ett nätverk:
• Dynamisk ip-adressering, där en dhcp-server i nätverket delar ut ip-adresser till 

alla anslutna datorer.
• Statisk IP-adressering, där alla anslutna datorer använder manuellt tilldelade 

ip-adresser.

Oavsett vilken av dessa metoder som används på företagets nätverk måste IX78 
ha en fast IP-adress på det lokala nätverket. Det finns tre olika fall för tilldelning av 
ip-adresser.

IX78 agerar router och  
dhcp-server

Detta är det läge vi rekommenderar, utom  
när IX78 körs i SIParator-läge (se avsnitt 5.2  
på sidan 14).
IX78 delar ut adresser dynamiskt till det lokala 
nätverket.
Vid leverans är IX78 inställd för att fungera  
i detta läge. Du behöver alltså inte ändra några 
inställningar.

Nät med dynamisk  
ip-adressering med annan  
dhcp-server än IX78

Ip-adressen i IX78 bör ställas in manuellt.  
Läs vidare i kapitel 11 på sidan 27 om hur du 
ställer in IX78 för användning med statisk 
adresstilldelning.
Ip-adressen för IX78 bör inte tilldelas via dhcp.
Du måste också se till att nätets dhcp-server 
inte delar ut ip-adressen för IX78 till någon 
 annan utrustning på nätet. Det kan du göra 
 genom att exempelvis välja en adress utanför 
den adressrymd som hanteras av dhcp-servern 
eller genom att spärra eller reservera just  
ip-adressen för IX78 så att den inte delas ut  
till annan utrustning.

Nät med statisk ip-adressering Ip-adressen i IX78 måste ställas in manuellt.  
Läs vidare i kapitel 11 på sidan 27 om hur du 
ställer in IX78 för användning med statisk 
adresstilldelning.

7 Sök och åtgärda fel vid  
uppkopplingsproblem

7.1 Gör en felsökning
Om du trots korrekt proxyinställning inte kommer åt internet kan IX78 hjälpa dig att 
lokalisera problemet. Gör så här:

AD

LQ

Testet tar några sekunder att genomföra. Om några fel upptäcks kommer  
teckenfönstret att indikera detta med särskilda felkoder.

Testet kan hitta flera fel. I så fall stegar du igenom de olika koderna genom att 
trycka på  knappen SEL.

Om IX78 inte visar några felkoder betyder detta att förbindelsen fungerar korrekt. 
Felet ligger i så fall sannolikt i din dators inställningar.

Hantering av ip-adresser 
på lokalt nätverk

Inställning av IX78

Åtgärd Indikering i teckenfönstret
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1. Håll knappen SET intryckt i 3 sekunder för 
att starta konfigureringsläget.

2. Tryck på knappen SEL upprepade gånger 
tills  indikeringen RST visas.

3. Tryck på knappen SET.

4. Teckenfönstret visar frågan CLEARr ALL? 
tillsammans med svarsalternativet no.

5. Tryck på knappen SEL för att ändra svaret 
till YES.

6. Tryck på knappen SET.

7. IX78 återgår till fabriksinställningarna och 
 startar sedan om automatiskt.

Ingen Ethernet-länk. Kontrollera kablarna som är anslutna till  
ET-portarna.

Inga dhcp-adresser utdelade. Dhcp-servern i IX78 fungerar, 
men inga datorer på nätverket har kontaktat den. Detta kan 
vara normalt, men kontrollera dina inställningar. Kontrollera  
att du har en eller flera datorer anslutna till IX78.  
Se kapitel 6 på sidan 16.

Inga Ethernet-paket alls mottagna. Detta kan vara normalt, 
men kontrollera dina inställningar. .Kontrollera att du har en 
 eller flera datorer anslutna till IX78. Se kapitel 6 på sidan 16.

7.2 Tolka felkoderna
Felkoderna E 1 till E 9 indikerar fel på den externa bredbandsanslutningen, 
alltså ert wan:

8 Återgå till fabriksinställningar
I följande fall ska du återgå till fabriksinställningarna i IX78:
• Vid geografisk flytt av den internetanslutning som IX78 utnyttjar eller vid byte av 

 anslutningstjänst. 
 Obs! Alla inställningar som du gjort i IX78 (automatiska inställningar via installa-

tions processen och manuella via administrationsgränssnittet) kommer att raderas. 
Du måste repetera installation och konfigurering enligt Bilaga 2 på sidan 45 och 
därefter göra eventuella  manuella inställningar. Detta gäller även växelkonfigura-
tion i IX78.

• Om Telias support begär detta
 Obs! I de flesta fall kan Telia före återgången säkerhetskopiera alla inställningar 

som du gjort i IX78 och därefter läsa tillbaka säkerhetskopian. Din IX78 återställs 
därmed till samma konfigura tion som du hade tidigare, inklusive typ av bredbands-
anslutning.

Gör så här:

Ingen wan-länk. Kontrollera alla kablar. Om felet kvarstår,  
kontakta din internetleverantör.

Ingen wan dhcp-server påträffades. Detta kan vara normalt, 
men kontrollera inställningarna enligt dokumentation från din 
internetleverantör. Starta om IX78. Om felet kvarstår, kontakta 
din internetleverantör.

Ingen gateway påträffades. Detta kan vara normalt, men 
kontrollera inställningarna enligt dokumentation från din 
 internetleverantör. Starta om IX78. Om felet kvarstår,  
kontakta din internetleverantör.

Ingen dns-server hittad. Kontrollera inställningarna enligt 
dokumentation från din internetleverantör eller dns-leverantör. 
Starta om IX78. Om felet kvarstår, kontakta din internet- 
leverantör.

Ingen internetförbindelse. Du har förbindelse med din 
 internetleverantör, men denne har för tillfället problem med 
anslutningen till internet. Om felet kvarstår, kontakta internet-
leverantören.

Felkoderna E 11 till E 19 indikerar fel i ert lokala nätverk: 

E	 1

E	 2

E	 3

E	 4

E	 5

E	 11

E	 12

E	 13

AD

RST

RST

YES

00

InnebördKod

InnebördKod

Åtgärd Indikering i teckenfönstret
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9 Gör manuella inställningar
9.1 Allmänt
Fabriksinställningarna i IX78 passar de flesta användare. I vissa situationer måste 
du dock ändra inställningarna manuellt. Detta sker med hjälp av de sidor som du 
når via huvudmenyn i administrationsgränssnittet hos IX78.
 

9.2 Logga in i IX78
1. Anslut en konfigureringsdator till IX78 genom att koppla en nätverkskabel  

från datorns  nätverksuttag till uttaget ET4 i IX78
2. Starta webbläsaren i konfigureringsdatorn.
3. Skriv 192.168.0.1 i webbläsarens adressfält och tryck på Enter.
4. Webbläsaren öppnar inloggningssidan till IX78. (Om du har återgått till 

fabriksinställ ningarna kommer du inte till inloggningssidan utan till sidan  
Välj typ av bredbandsaccess. Läs mer i Bilaga 2, sidan 45.)

5. Klicka på menyvalet Logga in.
6. Windows öppnar dialogrutan för inloggning. Skriv användarnamnet oper 

och det lösenord som du ställt in. Om du inte gjort någon egen inställning  
skriver lösenordet telia.

 

I följande avsnitt visar vi två exempel på hur du ställer in funktioner i IX78.  
Vill du ha ytterligare information hänvisar vi till de inbyggda hjälptexterna och  
till webbhandboken.

Obs! När du är klar med dina ändrade inställningar på en viss sida i gränssnittet 
klickar du på knappen Verkställ, som vanligen finns längs ner på sidan.  
Då sker följande:
• Teckenfönstret på IX78 visar indikeringen CFG
• Webbläsaren visar följande bård högst upp på sidan:

 
Klicka på länken Klicka här för att spara ändringarna permanent. Om du inte gör 
detta kommer ändringarna att försvinna när IX78 startas om.

7. Webbläsaren öppnar huvudmenyn för IX78.
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Endast webb- och e-posttrafik tillåts. Ger högst säkerhet, 
men kan medföra att vissa program har svårt att komma ut  
på internet.

All utgående och legitim inkommande trafik tillåts. 
Samma skyddsnivå mot attacker utifrån som Hi, men fler  
program får tillgång till internet.

Användardefinierad säkerhetsnivå. Du har gjort egna 
detaljanpassningar av skyddsnivån.

Blockerad. Ingen trafik tillåts passera. Internetförbindelsen 
är därmed avbruten.

9.3 Ändra lösenord för inloggning i IX78
Av säkerhetsskäl bör du ersätta det leveransinställda lösenordet telia med ditt  
eget personliga lösenord. Detta gör du på sidan Administration i administra-
tionsgränssnittet

9.4 Ändra nätverksinställningar
Om er internetanslutning har fast ip-adress på måste du lägga in den manuellt i 
IX78. Öppna sidan Nätverksinställningar i administrationsgränssnittet och välj  
accesstyp Manuell i rutan LINE. Ange ip-adress och subnätmask.

9.5 Ändra säkerhetsprofilen
Brandväggsfunktionen i IX78 övervakar förbindelsen och stoppar obehörig  
datatrafik. Vilken skyddsnivå som är inställd framgår av teckenfönstret på  
framsidan av IX78:

Om du däremot har dynamisk tilldelning av ip-adresser (dhcp) på  
internetanslutningen behöver du inte göra några inställningar här.
 

 
Du kan byta mellan de olika profilerna genom att trycka på knappen ALT.

I vissa situationer är det nödvändigt att detaljanpassa skyddsnivån.  
Några exempel:
• Ni har egna servrar som ska vara nåbara från internet.
• Ni har medarbetare som ska kunna fjärransluta sig till det lokala nätverket  

via en vpn-förbindelse.
• Ni vill göra det möjligt att delta i nätverksspel på internet.
 

AC

H

L

C

InnebördKod
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Gör så här för att anpassa säkerhetsnivån:
1. Logga in i IX78. Se beskrivningen i avsnitt 9.2 på sidan 21.
2. Klicka på menyvalet Säkerhet under Inställningar.
3. Webbläsaren öppnar följande sida:
 

4. Om du vill använda en anpassad säkerhetsprofil rekommenderar vi att du utgår 
från AltConf och gör dina ändringar där. Leveransinställningarna för AltConf är 
desamma som för profilen Hi. Klicka på länken AltConf. Webbläsaren öppnar en 
sida med inställningsmöjligheter:

 
5.  Applikationer, portar och protokoll som ska tillåtas i den ingående trafiken anger 

du i rutorna Tillåtna applikationer och Port-omdirigering.

Sidan innehåller följande 
rutor:
•  Tillåtna applikationer
•  VPN-passage
•  IP-omdirigering
•  Tilläggsregler
•  Applikationer för insidan
•  Internetfilter
•  Allmänna inställningar

6. Applikationer, portar och protokoll som ska tillåtas i den utgående trafiken anger 
du i rutan Applikationer från insidan.

7. När du är klar med inställningarna, klicka på knappen Verkställ.
8. I den gula bård som visas högst upp på sidan: klicka på länken Klicka här för att 

spara  ändringarna permanent.
9. När du är klar med ändringarna: välj AltConf i listrutan Aktiv Profil 

(se illustrationen på föregående sida).
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10 Inställningar för att ringa och  
ta emot samtal

10.1 Telefonportar
Din IX78 är utrustad med två PHONE-portar och en LINE-port.

Vanliga analoga telefoner som kopplas in i PHONE-portarna (de kallas även 
FXS-portar  eller  PH-portar), blir sip-klienter som kan användas för ip-telefoni. 
PHONE-portarna kan enkelt ställas in för att ansluta till en sip-baserad ip-telefoni-
tjänst från någon operatör. Lysdioden PH1  (eller PH2) på frontpanelen lyser grönt  
när telefonen har registrerat sig hos sip-servern. Hos Telia används den interna  
sip-servern för telefoniporten, och därför visar dessa lysdioder alltid grönt sken.  
Det går att knyta den första telefoniporten till ett av numren i ert abonnemang på  
Telia  SIP-anslutning. Detta förutsätter dock att du beställer denna tjänst av Telia.

10.2 Ringa sip-samtal på en telefon kopplad till 
 PHONE-porten

En analog telefon som kopplas till en PHONE-port blir en SIP-klient. Från  
PHONE-porten ringer du ut på telenätet som från en vanligt direkttelefon.

Tips! Avsluta med # när du trycker in numret för ett utgående samtal. Då kopplas 
det fram  omedelbart. När nummer anges utan # dröjer det fyra sekunder innan 
samtalet kopplas fram.

10.3 Ringa från en sip-klient på det lokala nätverket
Förutom ip-växeln kan det även finnas sip-klienter som kommunicerar direkt med  
sip-servrar utanför det lokala nätverket. Inga ändringar krävs i IX78 för sip-klien-
terna på nätverket.  Utrustningen innehåller nämligen en sip-proxy som dynamiskt 
 kontrollerar både brandvägg och funktionen nat (network address translation).

Obs! Försäkra dig om att funktionen stun (session traversal utilities for nat) 
och andra funktioner för att ta sig igenom nat är avstängda i klienterna.

Konfigurera klienterna som om de hade en global ip-adress och bortse från att de 
ligger bakom nat och brandväggen i IX78. Om klienten kräver att du anger en ”out-
bound proxy” kan du  använda den lokala ip-adress som tillhör IX78 (i normalfallet 
192.168.0.1). Om du använder IX78 i funktionsläge SIParator måste du ange ip-adres-
sen för IX78 som outbound proxy för att samtalen ska styras ut från ert nät via IX78. 
Annars kommer klienternas ip-samtal att passera genom er vanliga gateway.

Riktlinjer för konfigurering av olika sip-klienter och sip-telefoner finns i administra-
tionsgräns snittet hos IX78. Klicka på länken Att använda SIP: telefoni, video, 
 meddelanden på inlogg ningssidan.
 

11 Koppla in till ett fungerande ip-nät
11.1 Välj vilken roll IX78 ska ha i företagets nät
Utgå från det funktionsläge (SIParator eller Brandvägg) som du valde i  
avsnitt 5.2 på sidan 14.

Om ni har ett fungerande ip-nät som du vill koppla in till IX78 rekommenderar  
vi att du först konfigurerar IX78 för er internetanslutning.

Om ni ska ha fast ip-adress på lan-sidan i IX78 behöver du känna till ip-adress och 
nätmask. Glöm inte att markera adressen som upptagen i dhcp-servern i ert nät.

Koppla in din konfigurations-pc till port ET4. Denna port kommer inte att förändras 
när du modifierar inställningarna i IX78. Den förblir ett eget nätverkssegment och 
kan därför alltid användas för konfigurering.

Kör sedan konfigurationsguiden. Se bilaga 2, steg 9 på sidan 59.

Om du väljer att köra IX78 i funktionsläge SIParator kommer den endast att hantera 
ip-telefoni. I det här fallet måste också ip-adressen för IX78 defnieras i er växel 
eftersom den då inte är gateway för all trafik i ert nät.

Därefter ansluter du det lokala nätverket till IX78.

Om du vill göra IX78 till en del av ett existerande nätverk med existerande gateway 
måste ip-adressen på dess lan-portar ställas in så att de hamnar på samma subnät 
som ditt nätverk och utnyttjar en oanvänd adress.

Om IX78 ska anslutas till ett nätverk med dynamiska adresser där någon annan 
 enhet än IX78 delar ut ip-adresser måste du dels lägga in ip-adress och subnätmask 
i IX78, dels ställa in dhcp-servern så att ip-adressen för IX78 inte delas ut till någon 
annan enhet.

Du kan göra inställningarna i IX78 antingen via enhetens administrationsgränssnitt 
eller via knapparna på fronten.
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11.1.1 Gör inställningar via administrationsgränssnittet
Öppna sidan Nätverksinställningar och ställ in ip-adress och subnätmask genom 
fälten i rutan LAN.
 
 

11.1.2 Gör inställningar via knapparna på fronten

1. Håll knappen SET intryckt i 3 sekunder för att 
starta konfigureringsläget.

2. Tryck på knappen SEL tills  indikeringen CFG 
visas.

3. Tryck på knappen SEL upprepade gånger 
tills  indikeringen LAn visas.

4. Tryck på knappen SET.

5. Tryck på knappen SET. De första tre siffrorna 
i ip-adressen visas och första siffran blinkar.

6. Tryck på knappen ALT upprepade gånger 
tills önskad siffra visas.

7. Tryck på knappen SEL. Nästa siffra blinkar 
och kan  ändras med hjälp av knappen ALT.

8. Stega igenom alla siffror i ip-adressen med 
knappen SEL.
Om du behöver rätta, gå tillbaka till föregå-
ende siffra med knappen SET. Ändra värde på 
den blinkande siffran med knappen ALT.
Du kan ångra alla dina inställningar och återgå 
till vanlig visning genom att hålla knappen SEL 
intryckt i 2 sekunder.

9. När du gått igenom alla siffror visas 
 subnätmasken. Ändra den genom att följa 
nedanstående steg. Tillåtna värden för 
 siffergrupperna i subnätmasken är 255, 
254, 252, 248, 240, 224, 192, 128 och 0. 
 Kontrollera vilket värde som gäller för det 
 nätverk som IX78 är ansluten till.

10. Tryck på knappen ALT upprepade gånger tills 
rätt värde visas. Tryck på knappen SEL för att 
stega fram till nästa siffergrupp.

11. När du ställt in alla siffergrupper sparas ip-
adress och subnätmask automatiskt i IX78.

AD

CFG

00

CFG

LA

AD

1	92.

AD

1	9	2.

AD

255. LQTXRX

Åtgärd Indikering i teckenfönstret
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11.2 Intertex IX78 som SIParator
Om du använder IX78 i funktionsläge SIParator (se avsnitt 11.1 på sidan 27)  kommer 
den inte att dela ut ip-adresser eller hantera er gatewaytrafik. Endast trafik som 
pekar ut IX78 som  gateway kommer att hanteras av IX78.
Det finns två sätt att ställa in IX78 som SIParator:
• Under körningen av konfigurationsguiden.
 Obs! Detta är den metod vi rekommenderar.

• Via listrutan Operationssätt längst upp till höger på sidan Nätverksinställningar i 
administrationsgränssnittet.

Obs! Det går inte att ändra tillbaka funktionsläget från SIParator till Router via 
administrationsgränssnittet. I stället får du återgå till fabriksinställningarna hos IX78 
och därefter återställa säkerhetskopierade data med inställningar för bredbands-
anslutning och ip-växel. Telia kan återställa dessa data, förutsatt att du beställer den 
åtgärden under första dygnet efter återgången till fabriksinställningar. Naturligtvis 
kan du även göra om installationen manuellt, på samma sätt som när du installerade 
IX78 första gången.
 

Bilaga 1

Fördjupad information 
om vissa inställningar
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12 Konfigurering av PHONE-portarna
12.1 Automatisk konfigurering via Telia
Har du köpt anslutning av ett nummer till telefonporten PHONE1 kommer Telia att 
konfigurera denna port automatiskt. Du använder den sedan som en vanlig telefon. 
Vill du undersöka inställningarna finns de på sidorna SIP Switch och SIP Trunk, som 
är undersidor till sidan SIP i administrationsgränssnittet i IX78.

12.2 Manuell konfigurering för gaffling mot  
PHONE-port och ip-växel

Om du har ett nummer som är knutet till PHONE1 kan du ställa in IX78 så att 
 inkommande samtal det numret också styrs parallellt till växeln.

Öppna sidan SIP Switch, som ligger under sidan SIP i administrationsgräns-
snittet i IX78. Gör följande inställningar i rutan SIP-konton och hantering av 
inkommande samtal:
1. På raden där SIP-adress anges till 1111, spalten Vidarebefordra: ändra värdet 

till Parallell.
2. På samma rad, spalten till SIP-URI, IP-adress, telefonnummer eller ankn: 

Skriv telefonnummer och ip-adress enligt mönstret: telefonnummer@ip-adress.  
Ett exempel: +4640123456@192.168.0.10. Observera att ip-adressen efter 
@-tecknet ska vara växelns ip-adress:

13 Nummerplan och nödnummer
Obs! Ändra inte inställningarna på sidan Nummerhantering vid utgående samtal. 
Allt på denna sida är korrekt konfigurerat vid leverans för att telefonin ska fungera 
tillsammans med Telias nät. (Det finns dock ett undantag; läs mer under illustra-
tionen nedan.)

Särskilt viktigt är det att fältet Nödnummer är tomt, eftersom Telia styr all trafik som 
rings ut. Om du ändrar denna inställning kommer samtal till nödnumret 112 inte att 
skickas till SOS-centralen utan hamnar i stället på LINE-porten i IX78.

Skulle inställningarna ändras av misstag ska du återställa de värden som framgår av 
följande illustration:

 
Undantag från ovanstående direktiv
Inställningen A&Vidarebefordra i spalten Åtgärd betyder att IX78 autentiserar all 
utgående trafik, dvs. säkerställer att den verkligen kommer från företagets ip-växel 
eller från den analoga porten på IX78.
Om er växelmodell inte stödjer funktionen autentisering av utgående trafik ska du 
ändra  inställningen i spalten Åtgärd till Vidarebef på både rad 1 och rad 2.

3. För att du ska kunna ringa ut från telefoniporten måste du ange  
autentiseringsuppgifter.  
Skriv valfria värden i textrutorna Anv-ID och Lösenord. Tänk på att fler tecken 
ger högre säkerhet mot oönskade samtalsförsök från andra klienter på nätet.
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14 Avancerade telefonifunktioner via  
PHONE-portarna

Telefoner som kopplas till PHONE-portarna erbjuder avancerade samtalsfunktioner, 
exempelvis vidarekoppling, trepartssamtal, och samtal väntar.

Du kan styra dessa funktioner genom att trycka speciella knappsekvenser på tele-
fonen. Enklare är dock att göra inställningarna via det administrativa gränssnittet i 
IX78. Du hittar dem på sidan Telefonportar, rutan Telefonkontroll.
 

14.4 Pendling
Om du har ett aktivt och ett parkerat eller väntande samtal kan du pendla mellan dem:
• Alt 1: Klicka på knappen Pendla
• Alt 2: Tryck R2 (som visas på knappen Pendla)

14.5 Trepartssamtal
Om du har ett aktivt och ett parkerat samtal kan du koppla ihop dem till ett  
trepartssamtal:
• Alt 1: Klicka på knappen Trepart
• Alt 2: Tryck R3 (som visas på knappen Trepart)

14.6 Övervakad vidarekoppling
Den här tjänsten fungerar inte mot alla destinationer.
Funktionen kallas normalt Överflyttning av samtal. Den fungerar inte mot alla 
 destinationer och förutsätter att även motparten har stöd för vidarekoppling.

Om du efter att ha talat med en person vill vidarekoppla samtalet till ett annan  
nummer:
• Alt 1: Skriv numret och klicka på knappen Ring. Vänta på svar och klicka sedan 

på knappen Vidarekoppla (R4).
• Alt 2: Tryck på knappen R och tryck numret. Vänta på svar och tryck sedan R4 

(som visas på knappen Vidarekoppla).

14.7 Blind vidarekoppling
Den här tjänsten fungerar inte mot alla destinationer.
Funktionen kallas normalt Överflyttning av samtal. Den fungerar inte mot alla 
 destinationer och förutsätter att även motparten har stöd för vidarekoppling.
Om du blint vill vidarekoppla samtalet till ett annan nummer:
• Alt 1: Skriv numret och klicka på knappen Vidarekoppla (#90).
• Alt 2: Tryck på knappen R och tryck sedan #90 (som visas på knappen 

Vidarekoppla) följt av numret.

Vilka knappkombinationer som används för de olika funktionerna är beroende av 
valet av Knappstil för telefon på sidan Telefonportar. Beskrivningen nedan gäller  
för svensk knappstil.

Obs! Din IX78 använder eventuellt andra knappkombinationer än de som beskrivs 
nedan. För att se aktuella knappkombinationer, öppna sidan Telefonportar i 
administrationsgränssnittet. Knappkombinationerna för telefonen visas inom  
parentes på respektive knapp i rutan Telefonkontroll.

14.1 Ring ett andra samtal
Parkera pågående samtal och starta ett andra samtal på något av följande sätt:
• Alt 1: Skriv numret och klicka på knappen Ring
• Alt 2: Tryck på knappen R och tryck numret för det andra samtalet

14.2 Avsluta väntande eller parkerat samtal
• Alt 1: Klicka på knappen Avvisa
• Alt 2: Tryck R0 (som visas på knappen Avvisa)

14.3 Avsluta aktivt samtal
• Alt 1: Klicka på knappen Lägg på
• Alt 2: Tryck R1 (som visas på knappen Lägg på)
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15 Sip-stöd
Sip är ett standardiserat protokoll för direkt person-till-person-kommunikation över 
internet. Ip-telefoni är bara ett av användningsområdena för sip. Andra tillämpningar 
är exempelvis  högkvalitativ audio och video, närvarohantering och meddelande-
överföring. Sip-baserade  lösningar på internet väntas få mycket stor betydelse.

För att sip-trafik ska kunna passera brandväggar och nat-routrar måste dessa ha 
stöd för  protokollet sip. Intertex Gateway IX78 har sådant stöd.

15.1 Sip-baserad kommunikation till och från  
det lokala nätverket

För att möjliggöra sip-trafik till och från klienter på det lokala nätverket innehåller 
IX78 en komplett sip-proxy och sip-registrar, som dynamiskt kontrollerar nat och 
den inbyggda brandväggen.

Sip-kommunikation med andra nat-routrar och brandväggar är normalt inte möjlig. 
Det finns dock en möjlighet att använda otillförlitliga och osäkra metoder såsom 
stun (session  traversal utilities for nat) för att hålla portar öppna i brandväggen. 
 Ytterligare nackdelar med vissa av dessa metoder för att ta sig igenom nat och 
brandväggar är att de låser användaren till en  specifik operatör. Du förhindras 
 således att använda sip-baserad kommunikation mer generellt.

SIP-stödet i IX78 tillåter global och säker sip-kommunikation utan särskild konfigu-
rering. Allt som krävs är att sip-klienterna på nätverket följer standarden för sip.

Obs! Försäkra dig om att stun och andra metoder för att ta sig igenom nat är 
 avstängda i de sip-klienter som du använder!

15.2 Sip-trunk och Telia SIP-anslutning
Inställningarna för Sip-trunk kan göras på två olika sätt:
• Med den konfigurationsguide som du kör vid installationen av IX78  

(se bilaga 2, sid 45)
• Av den automatiska leveransserver som laddar ner telefonnummer för  

Telia SIP-anslutning och för PHONE-portarna i IX78

Konfigurationsguiden ställer även in ett antal standardparametrar för Telia SIP-
anslutning. Dessa finns på sidan SIP Trunk som ligger under sidan SIP i administra-
tionsgränssnittet i IX78. Dessa parametrar behöver normalt inte ändras.
 

En bit ner på sidan SIP TRUNK1 finns följande ruta med inställningar för huvud-
numret, anknytningarnas linjer eller extranummer samt sip-linjer för anslutning till 
PHONE-portarna i IX78:
 

Endast huvudnumret har autentiseringsinformation och ska registrera sig mot  
Telias tjänste plattform. Om allt är korrekt ska kolumnen Dyn Reg visa värdet 1 för 
Huvudtrunklinje.  Dessutom ska kryssrutan Reg.konto vara markerad.

Det enda fält som kan ändras utan problem är Visat namn. Om du ändrar innehållet 
i andra fält finns risken att telefonitjänsten inte längre kommer att fungera.

Obs! Om du ändrar innehållet i Visat namn och vid ett senare tillfälle beställer en 
ändring av Telia återfår fältet sin leveransinställning. Du måste alltså ändra innehållet 
i detta fält på nytt.

I sidans nedersta ruta, Inställningar för växeln, finns de inställningar som krävs för 
att Telia SIP-anslutning ska hitta er växel. Dessa fält kommer Telia inte att förändra. 
I stället måste du göra inställningarna via administrationsgränssnittet i IX78. Gå 
igenom dessa parametrar när ni sätter upp er växel och kontrollera att informationen 
är korrekt.

Normalt bör dessa inställningar göras via konfigurationsguiden; se bilaga 2, sidan 
45. Du kan dock läsa och vid behov också ändra inställningarna via administrations-
gränssnittets sida SIP Trunk, som ligger under sidan SIP. Det är viktigt att du då 
också gör motsvarande inställningar i ip-växeln.
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15.2.1 Dynamisk registrering kontra fast ip-adress 
På raden PBX Konto ställer du in hur växeln ska nås. Om den har fast ip-adress 
(ska alltid anges) skriver du denna i fältet IP-adress för växeln. I annat fall måste 
växeln registrera sig mot IX78 med hjälp av användar-id och lösenord.

Om ni använder dynamisk registrering av växeln mot IX78 ska du skriva in:
• SIP-adress för växeln. Vi rekommenderar att du anger växelns huvudnummer.
• Anv-ID
• Lösenord

Skriv in samma värden i växeln.

Om ni använder dynamisk registrering av växeln framgår resultatet av värdet i   
spalten Dyn Reg. Värdet 1 innebär att växeln är dynamiskt registrerad. Om värdet 
är 0 skickas inkommande samtal i stället till den ip-adress som står i fältet IP-adress 
för växeln.

15.2.2 Autentisering av utgående trafik
Oftast används funktionen Autentisering av utgående trafik (motsvarar inställningen 
A&Vidarebefordra i nummeranalysen). Då måste användar-id och lösenord fyllas i 
här, oavsett om växeln har dynamisk registrering eller inte. Dessa uppgifter används 
för att verifiera den trafik som lämnar er växel via Telia SIP-anslutning.
 

15.3 Konfigurering av sip-klienter bakom IX78  
(direktnummer utanför växeln)

Det krävs ingen speciell konfigurering av IX78 för sip-klienter på det lokala nätverket.
Obs! Försäkra dig om att stun (session traversal utilities for nat) och andra metoder 
för att ta sig igenom nat är avstängda i klienterna.

Konfigurera klienterna som om de hade en global ip-adress och bortse från att de 
ligger bakom nat eller brandvägg i IX78. Om klienten kräver inställning av en så 
kallad outbound proxy kan du ange den lokala ip-adressen för IX78 (grundvärdet 
är 192.168.0.1). Sip-klienter kan registrera sig hos vilken sip-server som helst på 
Internet.

Riktlinjer för konfigurering av olika sip-klienter och sip-telefoner hittar du via länken 
Att  använda SIP: telefoni, video, meddelanden på inloggningssidan till administra-
tionsgränssnittet i IX78.

 

16 Inbyggd webbserver
IX78 innehåller en liten webbserver som du kan använda för att publicera enklare 
webbsidor eller presentationer.

Inställningarna för denna funktion hittar du på sidan USB Webbserver i 
administrations gränssnittet i IX78.

16.1 Gör grundinställningar av webbservern
I rutan USB Åtkomst styr du den externa möjligheten att förändra informationen. 
Grundinställning är Endast läsåtkomst:
I rutan Utsida (WAN/Internet) klienter ställer du in extern åtkomst.

Obs! Av säkerhetsskäl är det synnerligen olämpligt att visa konfigurationssidorna.

Notera förändringarna som måste göras på den inställda säkerhetsnivån i  
brandväggen.
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Lösenordet för de sidor som ska ha begränsad åtkomst anger du här:
 

I normalfall markerar du radioknappen Visa konfigurationssidor. 
Här ställer du även in åtkomsten från intranätet till den interna webbservern.

16.2 Koppla webbplatsen till företagets  
egen domän

Om du inte redan äger ett domännamn kan du lätt skaffa ett hos en domänregistrar. 
Alternativt kan du välja en subdomän till något fördefinierat namn hos en dns-opera-
tör som dyndns.org.

Om du har en statisk ip-adress kan domännamnet hanteras av en vanlig dns-server. 
Men om du har en dynamisk ip-adress (en adress som kan variera, tilldelad av din 
internetleverantör via dhcp) behöver du använda dynamisk dns.

Du kan direkt få ett dynamiskt dns-konto från dyndns.org. Använda då den  
dynamiska dns-klienten i IX78 för att hålla dns-informationen uppdaterad.

Åtkomsten för medarbetarna på ert intranät ställer du in här:
 

Öppna sidan Dynamisk DNS som ligger under sidan Nätverk i administrations-
gränssnittet. Efter att du skapat ett dynamiskt dns-konto hos någon av de listade 
dns-operatörerna fyller du i nedanstående fält. IX78 kommer nu att uppdatera ditt 
dynamiska dns-konto så fort din ip-adress byts.
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Bilaga 2

Snabbguide för
installation av gateway

Intertex IX78



Viktigt för er säkerhet! 
Programmera nummeromräkning för 
 samtal till nödnumret 112
Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med en standardkonfigurerad  
växel kommer utgående samtal att sakna information om geografiskt ursprung.  
Detta är en riskfaktor vid samtal som rings till nödnumret 112. Eftersom SOS-opera-
tören inte ser varifrån samtalet kommer kan hjälp insatsen försenas. I värsta fall styrs 
hjälpresurserna ut till fel adress, vilket kan få allvarliga följder.

Åtgärda problemet så här:
• Bedöm vilka växelanknytningar som kan och behöver generera korrekt geografisk 

ursprungsinformation för utgående samtal.
• Programmera var och en av dessa anknytningar så att nödnumret 

112 räknas om till 0379112XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där 
anknytningen finns).

Korrekt kommun-id finns i ITS-rapporten ”Routing of calls to the emergency numbers 
112 using the Identification Plan of Municipalities” som du hämtar på www.pts.se 
Klicka dig fram till Bransch  Telefoni  Nummerfrågor  Nödsamtal och 112.

Dubbelchecka inlagda kommun-id (XYZ) så att de verkligen är korrekta.

Gör inte omräkning i följande fall
Om växeln har anknytningar där du inte med säkerhet vet i vilken kommun 
 användaren befinner sig (exempelvis för att han brukar loggar in i växeln från olika 
orter) är det bättre att skicka numret i det ursprungliga formatet, 112. 

Räkna om numren även till  
Sjukvårdsrådgivningen och Polisen
Vi rekommenderar att du på samma sätt åtgärdar numren även till Sjukvårds - 
råd givningen och Polisen. Programmera de berörda anknytningarna så att:
• Numret till Sjukvårdsrådgivningen 1177 räknas om till 03791177XYZ

(där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns)
• Numret till Polisen 11414 räknas om till 037911414XYZ

(där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns).

Ditt företag har valt tjänsten Telia SIP-anslutning. Det innebär att ni nu har en  
mångsidig anslutning för ip-telefoni, inklusive anslutning av ip-baserade  
företagsväxlar. Därmed har ni tagit steget in i en ny värld av effektiv,  
anpassningsbar kommunikation.

Med Telia SIP-anslutning kan ditt företag utnyttja alla de fördelar som ip-baserad 
telefoni ger. Ni framtidssäkrar företagets kommunikationslösning och skapar  
möjlig heter att utveckla ett mer avancerat stöd för affärsverksamheten.

Gatewayen – så här kan du använda den
I tjänsten Telia SIP-anslutning ingår gatewayen Intertex IX78. Dess huvud funktion  
är att hantera ip-telefonitrafiken mellan er ip-växel och Telias nät. Du kan även  
använda den för att skapa ett lokalt nätverk inklusive internetanslutning, eftersom 
den innehåller Ethernet- och adsl-ingång, brandvägg och dhcp-server (delar ut  
ip-adresser till datorerna i nätverket). Dessutom kan den fungera som access - 
punkt i ett trådlöst nätverk.

Inkoppling av gatewayen
Om du tänker använda gatewayen som bas i ett internetanslutet lokalt nätverk  
kan du koppla in den direkt när du har fått den. Telefonifunktionerna blir dock 
tillgängliga först när testperioden startar, vilket sker två dagar innan vi styr om er 
inkommande trafik.

Fördjupad information i användarhandboken
Den här snabbguiden innehåller en grundläggande beskrivning av hur du  
kopplar in gatewayen och gör olika inställningar. I utrustningspaketet finns också  
det mer omfattande dokumentet  Användarhandbok SIP-anslutning Gateway  
Intertex IX78. Där hittar du mer information kring egenskaper, funktioner och  
användningssätt för IX78.

Välkommen!
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Kontrollera att utrustnings-
paketet  innehåller alla delar

Gateway Intertex IX78 Delningsdosa 
(splitter)

Strömadapter

I utrustningspaketet som du har fått ska följande delar ingå:

Stativ för vertikal placering 
på bord eller hylla

Nätverkskabel Adsl-kabel Telefonkablar, 2 st

1

Saknas något i ditt  paket?
Ring Telias kundtjänst på tel. 90 400 
och gör följande val i talsvars- 
menyerna: 4–3–1

Samla in uppgifter som kommer 
att  behövas längre fram under 
installationen

Under installationsförloppet måste IX78 fungera helt isolerat från alla nätverks-
komponenter och ha egen, direkt tillgång till bredbandsanslutningen för att få 
 korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö. Konsekvensen är att 
varken ert lokala nätverk eller datakommunikationen med omvärlden kommer   
att fungera.

Denna situation bör av naturliga skäl göras så kortvarig som möjligt. Därför är det 
viktigt att du är väl förberedd innan du sätter igång med installationen. Börja med  
att ta reda på följande uppgifter. Gör gärna noteringar direkt i den här guiden, så  
att du har alla fakta samlade på ett ställe.

Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du starta 
om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin.

Nät- och växeluppgifter
1. Vilken bredbandsanslutning avser du att använda för er ip-telefoni?
 q	Telia Bredband Företag
 q	Telia Bredband Plus
 q	Telia Bredband FiberLan Företag
 q	Telia ProLane (alla varianter)
 q	Anslutning via annan operatör än Telia

2a. (Denna punkt gäller dig som kommer att ansluta IX78 till 
Telia Bredband Företag:) Du ska koppla in IX78 i det första telejacket 
(det jack som  sitter närmast tele stationen) på den teleledning där  
kommunikationen överlämnas.

 Om det finns två eller fler jack i era lokaler och du inte vet vilket som är det 
första kan du ta reda på detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användar-
handbok Gateway Intertex IX78, sidan 9.

2b. (Denna punkt gäller dig som kommer att koppla IX78 till bredbandsanslut-
ningen via en router:) Det är viktigt att du använder en routerport med publik 
ip-adress. I den router som ingår i Telia ProLane, Telia ProLane Light och  
Telia Bredband Plus kopplar du IX78 till port FE3.

2
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2c. (Denna punkt gäller dig som kommer att använda IX78 som SIParator; 
se steg 3  Besluta om funktionsläge för IX78:)

 Vilken ip-adress ska IX78 ha på lan-sidan?

 Vilken nätmask har ert lan? (Uppgiften hittar du i er befintliga router)

3. Vilken ip-växel ska ni använda (fabrikat, modell)?

4. Vilken lokal ip-adress ska växeln ha?

5. Vill du att växeln ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören?  
Ange i så fall portnummer i IX78 som ska omdirigeras till växelns  
administrationsgränssnitt:

6. (Denna punkt gäller endast om växeln behöver registreras i Telias tjänst. 
Konsultera växelleverantören om du är osäker!)

 Ange konto (växelns huvudnummer):

 Välj användarnamn för kontot:

 Välj lösenord för kontot:

 Du ska skriva in ovanstående uppgifter både i IX78 och i växeln.

Inloggningsuppgifter för IX78
7. Vid leverans av IX78 är den webbsida varifrån du administrerar  gatewayen  

skyddad av följande inloggningsuppgifter: 
 • användarnamn: oper
 • lösenord: telia
 Vi rekommenderar starkt att du ändrar lösenordet efter slutförd  installation.  

Välj ett personligt lösenord:

Fast ip-adress på wan-sidan
(Denna punkt gäller endast vissa anslutningstjänster)

8. IX78 ska ha fast ip-adress på wan-sidan om den används tillsammans med  
bredbandsanslutningarna Telia ProLane, Telia ProLane Light eller Telia Bredband 
Plus. Det kan krävas fast ip-adress även för anslutningar från annan leverantör 
än Telia. Ip-adressen och en handfull relaterade parametrar ställer du in  
manuellt i IX78.

 Vilka inställningar krävs för er bredbandsanslutning?  
(Om du inte känner till uppgifterna kan företagets nätverksadministratör 
med största sannolikhet hjälpa dig.)

 
 Fast ip-adress på wan-sidan:

 Nätmask på wan-sidan:

 Dns-servrar på wan-sidan: och

 Standardgateway på wan-sidan:
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Gemensamt lan för 
ip-telefoni och data

Adsl (endast 
Telia), Ethernet

Både ip-telefoni 
och konventionell 
data

1 Brandvägg
Se not 1 och 7

Adsl, Ethernet Både ip-telefoni 
och konventionell 
data

2 SIParator
Se not 2, 3, 6 
och 7

Adsl, Ethernet Endast  
ip-telefoni

SIParator
Se not 3, 6 och 7

Access som 
kräver annan 
gateway än 
IX78

SIParator
Se not 4, 6 och 7

Separata lan för ip-
telefoni och data

Adsl (endast 
Telia), Ethernet

Endast  
ip-telefoni

Valfritt: brandvägg 
eller SIParator
Se not 5, 6 och 7

Anslut- 
nings typ

Trafikhantering i 
lokalt nätverk

Trafikslag på  
anslutningen

Antal publika  
ip-adresser

Funktionsläge  
för IX78

Besluta om funktionsläge för IX783

Not 1 Om du gör installationen i ett befintligt lokalt nätverk: byt ut er nuvarande 
bredbandsdelare eller gateway mot IX78.

Not 2 Lösningen är möjlig under följande förutsättningar:
 – Din internetoperatör kan erbjuda två publika ip-adresser på samma  

anslutning
 – En switch installeras mellan anslutningen och er befintliga  router.  

Även IX78 ska då anslutas till switchen.

Not 3 Ni behåller er befintliga internetanslutning för konventionell data.

Not 4 Detta förutsätter att IX78 kan anslutas till internet med egen  publik 
ip-adress via den gateway som ingår i det lokala nätverket.  
För Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus ska  
detta fall alltid användas.

Intertex IX78 har två olika funktionslägen. Vi kallar dem Brandvägg 
respektive SIParator. Det här är skillnaden mellan dem:
• I läge Brandvägg kommer IX78 att hantera både ip-telefoni och 

konventionell ip-trafik. Den fungerar alltså även som router och 
 dhcp-server. Det inne bär att den kan bilda bas i ett komplett lokalt  
nätverk, gemensamt för ip-telefoni och data.

• I läge SIParator kommer IX78 att hantera endast ip-telefoni. Därmed 
krävs en separat router som hanterar konventionell datatrafik på ert  
lokala nät.

Vilket läge som passar i er it-miljö beror på en handfull olika faktorer.  
Informationen i tabellen till vänster hjälper dig att göra rätt val.

Not 5 Om ni har ett befintligt nätverk för ip-telefoni där det ingår en  brandvägg 
rekommenderar vi att du installerar IX78 som SIParator. Ska all internettrafik 
passera IX78 ska den installeras som gateway i ip-telefoninätet.

 Om du bygger upp en kommunikationslösning där IX78 fungerar som  
brandvägg kan du vid behov byta funktionsläge till SIParator. Däremot är det 
inte möjligt att gå i andra riktningen, dvs byta från SIParator till brandvägg, 
utan att göra om konfigureringen av IX78 från början.

Not 6 Om IX78 ställs in som SIParator kan vi inte garantera funktionen hos  externa 
växelanknytningar. Dessa måste i stället kunna nå den lokala växeln via den 
router som hanterar er internetanslutning.

Not 7 Använd inte IX78 som adsl-modem hos annan bredbandsoperatör än Telia. 
Korrekt modemfunktion är verifierad endast vid anslutning till Telias nät.
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Koppla en konfigureringsdator  
till IX784

Koppla utrustningspaketets nät-
verkskabel från nätverksuttaget 
på din dator till uttaget ET4 i IX78.

A
Koppla strömkabeln till gate-
wayens uttag DC och sätt 
strömadaptern i ett eluttag.

Slå på gatewayen genom  
att trycka in strömbrytaren. 

Anslut inga lan-komponenter!
För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er  
it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från  
ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3.

B

C

IX78 är driftklar när du ser
– texten AdS i teckenfönstret
– grönt eller rött sken hos lysdioden ET4
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Ange typ av bredbandsanslutning  
för IX785

Starta din webbläsare, skriv 
adressen 192.168.0.1 och 
tryck på Enter.

Webbläsaren visar den fabriks -
inställda startsidan för IX78.  
Obs! Om sidan inte öppnas, 
gå till Användarhandbok  
Gateway Intertex IX78, sid 20.

Klicka på knappen Verkställ. 
IX78 startar om automatiskt 
och visar inloggningssidan.

Så här kommer du tillbaka till den fabriksinställda startsidan!
När du gjort ditt val på denna sida kommer den inte att visas igen när du går 
till adressen 192.168.0.1. I stället presenteras inloggningssidan. Men det 
kan uppstå  lägen då du vill återvända hit, exempelvis om ditt företag byter 
bredbandsanslut ning. Då behöver du göra en fabriksåterställning.

Läs mer i Användarhandbok  Gateway Intertex IX78, sidan 19.

A B

D

Markera den bredbandsanslutning som ska användas 
för ip-telefoni (se din notering i Steg 2  , moment 1)

Om ni har Välj

Bredband Företag AdS
Bredband Plus EtH
Bredband FiberLan Företag FLA
ProLane EtH
ProLane Light EtH
Annan operatör än Telia EtH

C

Telia ProLane
Telia ProLane Light

Telia Bredband FiberLan 
Företag

Telia Bredband Plus 
Annan operatör än Telia

Telia Bredband 
Företag

Fortsätt med steg 6   

Fortsätt med steg 7   

Vilken bredbandsanslutning angav du i steg 2  , moment 1?

E
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Koppla IX78 till första  
telejacket

Det är mycket viktigt att du kopplar in IX78 i det telejack som sitter först på  
den inkom mande ledningen från telestationen. Då slipper du störningar i  
anslutningens funktioner.

Om det bara finns ett enda telejack eller om du vet vilket jack som är det första 
(exem pel  vis därför att ditt företag tidigare haft en adsl-baserad bredbands-
anslutning från en annan operatör) ska du koppla in IX78 till detta jack enligt 
beskrivningen nedan. Ta först bort eventuell utrustning som är inkopplad till 
jacket (delningsdosa, telefon eller dylikt).

Om det finns två eller flera telejack och du inte vet vilket som är det första  
kan du hitta detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användarhandbok 
Intertex IX78, sidan 9. När du identifierat det första jacket återvänder du till 
nedanstående beskrivning.

Första gången ett adsl-modem ansluts till en telestation (IX78 inne-
håller en modemfunktion) startar en automatisk inställningsprocess 
som gör det möjligt för stationen att upprätta datakommunikation via 
modemet. Denna process kan ta upp till 3 minuter.

6

Anslut inga lan-komponenter!
För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er  
it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från  
ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3.

Sätt den medlevererade 
delningsdosan (splittern) 
i första telejacket.

Koppla den medlevererade 
adsl-kabeln från delnings-
dosan till uttaget LINE i IX78.

När anslutningsprocessen är klar indike-
ras adsl-förbindelsen på följande sätt:
• Texten Hi i teckenfönstret
• Grönt sken hos lysdioden LINE

A B

Fortsätt med steg 8  
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Nu ska du koppla in IX78 till er bredbandsanslutning, baserad på Telia Bredband 
FiberLan Företag, Telia ProLane eller en adsl-tjänst som ni har via någon annan 
operatör än Telia.  
Obs! I det senare fallet måste förbindelsen erbjuda publik ip-adress.

Koppla IX78 till nätverksuttaget7

Koppla en nätverkskabel från det nätverksuttag där ert 
bredband överlämnas (vägguttag, uttaget FE3 i en router för 
ProLane, ProLane Light eller Telia Bredband Plus, uttag med 
publik ip-adress i adsl-modem e.d.) till uttaget WAN i IX78.

Wan-förbindelsen indikeras på följande sätt: 
• Texten Hi i teckenfönstret
• Grönt eller rött sken hos lysdioden WAN

A

B

Anslut inga lan-komponenter!
För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er  
it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från  
ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3.

Logga in i IX788
När IX78 har startat om visas in-
loggningssidan i din webbläsare.

Klicka på meny-
valet Logga in.

Windows öppnar dialog-
rutan för inloggning.

Skriv användarnamnet oper och lösen-
ordet telia i textrutorna.
Obs! Ändra lösenordet när du är klar 
med installationen. Detta gör du på 
sidan Admi nistration i administra-
tionsgränssnittet.

Klicka på 
knappen OK.

A B

C

D

E

Fortsätt med steg 9  Fortsätt med steg 10    

Kräver er anslutning fast ip-adress på wan-sidan enligt steg 2  , moment 8?
F

Ja Nej
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Gör manuella inställningar 
för fast ip-adress9

När inloggningen är klar visar din 
webbläsare huvudmenyn för IX78.

Klicka på menyvalet 
Nätverk.

A

B

Kontrollera att dessa listrutor 
har värdena ET0, utsida 
respektive Manuell.

C D

Klicka på knappen Verkställ längs ned till 
vänster på sidan för nätverksinställningar.

E

En gul bård visas högst upp på sidan för  
nätverksinställningar. Klicka på länken Klicka 
här för att spara ändringarna permanent.

F

Obs! Detta steg gäller endast om IX78 ska ha fast ip-adress på 
 wan-sidan (se steg 2 , moment 8). Om den däremot ska ha dynamisk 
ip-adress går du direkt till steg 10 .

Skriv in de värden som  
gäller för er anslutning.  
Se steg 2 , moment 8.
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Kör konfigurationsguiden10

Klicka på menyvalet 
 Konfigurations-wizard.

Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du 
starta om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin. 
Om du har sparat de inställningar som du själv har gjort kommer de att  
finnas kvar även efter att du startat om IX78.

A

B

Webbläsaren öppnar ett 
popupfönster där guiden visas.

Klicka på knappen 
Logga in.

Öppnas inte ovanstående popup-fönster?
Konfigurationsguiden är en webbapplikation som ligger i molnet. För att 
kunna starta guiden måste du alltså ha en fungerande internetanslutning. 
Om din webbläsare inte öppnar ovanstående popup-fönster tyder det på din 
IX78 inte lyckats etablera en sådan anslutning. Gå då till Användarhandbok 
Gateway Intertex IX78, sidan 17. Där hittar du felsökningstips.

C D

Efter att du loggat in eller ändrat nätverks-
inställningarna (enligt steg 9 ) visar din 
webbläsare huvudmenyn för IX78
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Klicka på knappen 
Logga in.

Skriv lösenordet 
 configTelia i textrutan.

Skriv användarnamnet 
teliaconfig i textrutan.

E F

G

Observera att guiden 
 använder uttrycket E-SCB 
för din IX78 gateway.

Välj växel och klicka därefter 
på knappen Nästa.

H

I

J
Välj en av dessa, grundat 
på din analys i Steg 3  och 
klicka på knappen Nästa.
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Denna sida visas endast om du valt funktionsläge SIParator i 
föregående moment. Skriv ip-adress för lan-sidan av IX78 och 
subnätmask för ert lan. Klicka därefter på knappen Nästa.

Skriv ip-adres-
sen för er växel.

Om din växelleverantör har angett 
att er växel ska regi strera sig mot 
tjänsten ska du även ange ett 
konto för registre ringen. Kontot 
identi fieras i så fall med telefon-
nummer. Klicka på knappen 
Nästa när du är klar.

Om den växel du valde i 
moment I kräver användar-ID 
och lösenord kommer guiden 
att visa dessa textrutor. Du 
kan själv välja dessa uppgifter, 
men de måste vara identiska 
i IX78 och i växeln. För att 
ut gående trafik ska fungera 
från en sådan växel måste du 
lägga in uppgifterna.

Här behöver du skriva in uppgifter endast om du vill att växeln 
ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören.  
Obs! Ändra i så fall lösenord i växeln. Gå vidare genom att 
klicka på knappen Nästa.

Klicka på knappen 
Ladda ner.

Skriv ut den här sidan och spara utskriften.

K

L

M N

O

P

Q
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Vi finns nära dig

Personlig kundtjänst Företag: tel. 90 400
Information och rådgivning.

www.telia.se/foretag
Öppet alla dagar, dygnet runt.
Här finns även Mina Sidor på Arbetet där du kan 
se och administrera företagets abonnemang och 
 tjänster. Registrera dig på telia.se/mspa för att få 
inloggningsuppgifter.


