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Тъй като в тази брой акцентира-
ме върху VOIP комуникациите 
и свързаните с тях устройства, 

решихме да ви представим и едно 
цялостно решение за пренос на глас, 

видео, факс и данни на Grandstream. 
Още повече, че останахме много довол-
ни от представянето на аналоговите 
телефонни адаптери на компанията, 
които участваха в нашия групов тест.

Централата
Grandstream GXE5024 е IP телефонна 

централа, предназначена за малките и 
средни компании. С нейна помощ един 
малък офис може да получи достъпно 
и надеждно едно съвременно комуни-
кационно решение, което се инстали-
ра бързо и се управлява сравнител-
но лесно. То се интегрира отлично със 
всички съществуващи VOIP устрой-
ства, предлага характеристиките, които 
очаквате от една телефонна централа, 
и позволява лесната интеграция на 
съществуващите аналогови телефонни 
линии (PSTN) към една цифрова кому-
никационна система.

GXE5024 има компактна форма осо-
бено ако я сравнявате със старите ана-

логови телефонни централи. В нея е 
интегриран маршрутизатор, който оси-
гурява контрол на качеството на преми-
наващите аудио- и видеопотоци (QoS). 
Към този модел на централата може-

те да свържете 4 аналогови телефонни 
линии, 2 обикновени телефонни апарата 
(или факс апарат)  и неограничен брой 
SIP устройства. Осигурява се контрол 
на сесиите за преминаване през NAT 
защитни стени и гарантиране на сигур-
ността на връзките. Лесно можете да 
осъществите и прехвърляте разговори 
между различните линии  — VOIP или 
PSTN. Предлага се унифицирана сис-
тема за съобщения. Например можете 
да получите записано в гласовата ви 
поща съобщение по електронната поща, 
можете и да получите факс или видео 
по електронната поща. Телефонната 
централа се захранва и през локалната 
мрежа (PoE 802.3af ), което допълнител-
но улеснява монтажа и надеждността. 
За по-лесна инсталация IP телефони-
те, видеотелефоните и останалите SIP 
устройства се откриват автоматично. 
Функциите, които се поддържат са 
много, но сред тях се открояват „пар-
киране“ на разговор, опашка на разго-

ворите, създаване на група за повик-
ване, персонализиране на сигнала при 
изчакване на обаждане, връзка с други 
централи, индивидуално управление на 
потребителите, гъвкав план на избира-

не, пренасочване и записване на раз-
говори. Възможен е записът на 75  часа 
съобщения, 5000 страници факсове и 
2 часа видео. Поддържат се до 100 або-
ната. Сигурността се осигурява от хар-
дуерно криптиране като се използва 
SRTP и TLS.

Свързването на GXE5024 е еле-
ментарно. Тъй като устройството се 
използва като маршрутизатор на локал-
ната мрежа, свързвате към порта LAN 
мрежов комутатор, към който по-къс-
но ще включите останалите мрежови 
устройства, включително IP телефони-
те. После пускате захранването и след 
това включвате аналоговите линии. 
Управлението на централата става 
през уеб-базиран интерфейс (може и 
през telnet). За да го отворите, вклю-
чете един PC към мрежовия комутатор 
и във вашия браузър въведете адреса 
на централата (по подразбиране той 
е 192.168.10.1), а после потребителя и 
паролата (и двете са admin по подраз-
биране). Когато се логнете в интерфей-
са за първи път се стартира съветник, 
който позволява бързото завършване 
на инсталацията. Съветникът ще съз-
даде разширения по подразбиране и 
когато ви подкани можете да почне-
те да включвате SIP устройствата към 
комутатора. Имайте предвид, че в тези 
устройства опцията за автоматично 
получаване на IP адрес от DHCP сървър, 
трябва да е разрешена. Докато включва-
те различните устройства, интерфейсът 
ще отчита техния брой, а когато свър-
шите, трябва да натиснете Stop Auto 
Provisioning and Done. После рестарти-
райте централата. И така вече трябва да 
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можете да провеждате разговори между 
отделните локални постове. Разбира се, 
можете и ръчно да добавяте разши-
рения, но процедурата за автоматич-
но въвеждане е едно отлично начало. 
Аналоговите линии се конфигурират от 
панела TRUNK/Phone Lines. Тук можете 
да зададете и префикса, който трябва да 
избират вашите абонати, за да използ-
ват аналоговите линии за изходящи 
разговори. В SIP Trunk се задава инфор-
мацията за вашия VOIP доставчик (SIP/
IP сървър, потребителско име и паро-
ла), която служи за свързване с VOIP 
мрежата. Начинът на пренасочване на 
разговорите се задава от Call Routing.

С помощта на ръководството за 
потребителя (трябва да го изтегли-
те от сайта на производителя www.
grandstream.com), всеки от вас би могъл 
да се справи с настройката на тази теле-
фонна централа.

Телефонът
Естествено, за да можете да провеж-

дате разговори през IP мрежата, ще ви 
трябват и съответните устройства. Тук 
на помощ идва Grandstream GXV3140, 
който представлява IP телефон. С него 
можете да провеждате както телефон-
ни разговори, така и видеоразговори 
през Интернет. Още с пускането му 
можете да провеждате безплатни раз-
говори. Устройството има голям цветен 
дисплей (4,3-инчов, 480 х 272 пиксела), 
който много ни хареса, и 1,3-мегапик-
селова CMOS камера. Директно от него 
можете да сърфирате в Интернет, бла-
годарение на вградения интернет-брау-
зър. Освен това ще разполагате и с RSS 
четец и интернет-радио. Можете дори 
да чатите с приятели в Yahoo, MSN или 
Google мрежите за незабавна размяна 
на съобщения или да разглеждате фото-
албуми във Flickr.

Външният вид на GXV3140 е елеган-
тен и стабилен. Работата с бутоните и 
менютата е съвсем интуитивна. Нашата 
забележка е свързана само със сила-
та на натискане на бутоните  – поня-
кога въпреки че си мислихме, че сме 
натиснали дадена цифра, това не беше 
така – което води до набиране на греш-
ни номера, но ако поработите по-дълго 
време сигурно ще свикнете с тази осо-
беност. Иначе слушалката и екранът са 

много удобни за работа.
Инсталацията не е 

сложна особено ако 
използвате този теле-
фон с IP централата 
Grandstream GXE5024  – 
просто трябва да го 
свържете към мрежовия 
комутатор, който е вклю-
чен към порта LAN на 
централата и да използ-
вате нейната функция за 
автоматично намиране 
на SIP устройства (тряб-
ва да върнете настройки-
те по подразбиране и да я 

рестартирате). Не се плашете 
и от ръчната настройка  — тя 
също не е сложна. Основните параме-
три за настройка на телефона можете 
да въведете директно от клавиатурата 
като използвате телефонните менюта, 
но останалите опции са достъпни само 
през уеб-базирания интерфейс. Лесно 
можете да видите IP адреса на устрой-
ството върху цветния дисплей и да 
го въведете в браузъра на PC свързан 
към същия комутатор, за да стартирате 
интерфейса. Има възможност за конфи-
гуриране на три независими линии (ще 
ви трябват данните за три SIP акаунта). 
Менютата са разбираеми и е осигурена 
помощна информация, която се появява 
в прозорец отстрани при преминаване с 
мишката през съответната опция.

Ние изпробвахме GXV3140 в реален 
тест в комбинация с IP централата, но 
не получихме положителен резултат от 
автоматичната функция за откриване на 
SIP устройства. В последствие се оказа, 
че един от мрежовите кабели не е давал 
добър контакт, но така изгубихме доста 
време в проби и настройки (винаги 
проверявайте дали мигат лампичките 
в мрежовия порт). Накрая свързахме 
телефона ръчно, което не е проблем, ако 
имате само няколко устройства. При 
наличието на повече телефонни апарати 
можете да използвате опцията на теле-
фонната централа за конфигуриране на 
много SIP акаунти наведнъж.

Заключение
Нашето мнение е, че с помощта на 

IP централата Grandstream GXE5024 
и няколко IP телефона Grandstream 

GXV3140 можете бързо и сравнително 
лесно да изградите съвременно телеко-
муникационно решение, което се харак-
теризира със своята гъвкавост, функци-
оналност и достъпност.

 РЕЗЮМЕ

За контакти: Комел Софт Мултимедия ЕООД
Уеб-адрес: www.comelsoft.com

Grandstream GXE5024
Цена с ДДС: 1323 лв.
Характеристики: 4 FXO • 2 FXS • 1 WAN, 1 
LAN (интегрирано PoE захранване) • USB • 
Audio In/Out • 2 конферентни „зали“ • кодеци: 
G.711, G.723, G.729 A/B/E, G.726, iLBC, T.38 fax 
relay, H.264, H.263/H.263+ • 100 абоната

Grandstream GXV3140
Цена с ДДС: 609 лв.
Характеристики: 4,3-инчов TFT цветен дис-
плей 480 x 272, 1,3-Мпикс. CMOS камера • 
два Ethernet порта 10/100 Mbit/s • слот за 
SD/MMC/SDHC • USB • изход за стереслушал-
ки • аудиоизход • видеоизход • стойка с две 
положения, възможност за монтаж на стена • 
високоговорител с акустичен заглушител на 
ехо • H.264 и H.263 с резолюция QVGA/CIF/
QCIF • гласови кодеци G.711 (a-law и u-law), 
G.722 (wideband), G.723.1, G.729A/B, GSM-
FR, G.726-32 • аудиокодеци AAC, MP3, WMA, 
Real, Ogg-Vorbis • уеб-браузър • IM с Yahoo/
MSN/Google • RSS потоци за време/новини/
пазари • интернет-радио • плейване/стрийм-
ване на музика и видео от SD/USB/Internet • 
Yahoo Flickr фотоалбум • часовник с аларма • 
календар • игри • музикални сигнали за поз-
въняване • технология за преминаване през 
NAT, която позволява zero-конфигурация и 
plug-and-play • защита базирана на TLS/SRTP/
AES • поддръжка на OpenVPN • 3 отделни SIP 
акаунта с бутон за превключване между тях




