Acesso Inicial
- Configure o seu PC para receber IP automaticamente na porta LAN (DHCP).
- Conecte um cabo Ethernet do seu PC até a porta LAN do DVG-5112S
- Poder ser um cabo direto ou cruzado, o DVG-5112 faz a detecção automaticamente.
- Não conecte a porta LAN do DVG-5112S antes de configurá-lo apropriadamente.
• Por default DVG-5112S é servidor DHCP na porta LAN e isso pode causar instabilidades na
sua rede.
Acesso Inicial
- Utilize um navegador Internet (Firefox, Netscape, Opera, etc.) para acessar o DVG-5112S
através do endereço:
http://192.168.8.254
ATENÇÃO: Não utilize o Internet Explorer 7 nem o Google Chrome. Por default o DVG-5112S
não possui usuário nem senha, esses navegadores não aceitam esse tipo de login. Após a
configuração do usuário e senha será possível utilizá-los, mas para a configuração inicial prefira
o Internet Explorer 6, Firefox ou SeaMonkey.

Acesso Inicial
- Simplesmente pressione o botão de OK (sem usuário nem senha).
- Será apresentado a tela inicial de configuração, com o menu a esquerda.

Salvando a Configuração
Antes de iniciar a configurar, vamos aprender a salvar as configurações e reiniciar o
equipamento.
Algumas configurações necessitam de reboot para se tornarem efetivas, outras não. O
equipamento avisa quando uma configuração necessitar de reboot.
Utilize o menu System Settings -> System Operation.
Clique nos itens Save Settings e Restart e depois pressione o botão Accept.
Após 40 segundos o equipamento estará pronto para ser acessado novamente.

Usuário
Para garantir a segurança do equipamento, primeiramente vamos configurar um usuário e
senha de gerenciamento.
No menu System Settings -> Login Account preencha os campos.
O usuário Administrator tem menos privilégios. O usuário Web UI é o usuário que tem acesso a
todas as telas e todas as configurações.

Porta WAN
A topologia ideal de instalação do DVG-5112S é entre a Internet e a rede local.
- A porta LAN conectada na rede local
- A porta WAN conectada na Internet
Essa topologia garante a melhor qualidade de voz, pois o DVG-5112 consegue “segurar” o
tráfego de dados quando houver chamadas VoIP em uso.
O DVG-5112S pode ser configurado em modo router ou bridge para facilitar essa instalação.

Topologia
O DVG-5112S pode ser conectado apenas através de sua porta WAN, como se fosse um
equipamento a mais na rede.
No entanto nesta topologia a qualidade da voz só será garantida caso o roteador seja capaz de
priorizar o tráfego, caso contrário haverá problemas graves na qualidade da voz.
Porta WAN
O DVG-5112S pode ser configurado na porta WAN para:
- DHCP (default)
- PPPoE
- IP fixo
Menu General Settings -> WAN
Selecione a opção adequada e preencha os campos apropriados para cada opção.

Servidor SIP e Usuário VoIP
O servidor SIP e o usuário VoIP são configurados no mesmo menu: General Settings -> SIP
Atenção: não se esqueça de clicar no item Enable Support os SIP Proxy Server / Soft Switch,
conforme indicado pela seta vermelha.
Se for utilizado um usuário para as duas portas, utilize o campo FXS representative number.
Se for utilizado um usuário para cada porta, utilize o campo 1 e 2

Não esqueça de salvar a configuração antes de reiniciar ou desligar o equipamento!

