
Esse manual tem como finalidade orientar o cliente como realizar as configurações básicas do telefone IP do fabricante Yealink, modelo
T22P junto ao TIM Virtual PBX. Com essa configuração o cliente estará apto a originar e receber chamadas.
Esse documento tem como premissa que o serviço já configurado e instalado assim como toda a rede interna do cliente, assim como
firewall está apto a receber o serviço, com portas e IPs liberados. Para maiores informações consulte o manual do aparelho.
As informações contidas nesse documento podem sofrer modificações sem aviso prévio.
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Configuração básica telefone IP

1 – Aperte a tecla referente a opção “Menu” no
aparelho

2 – Selecione a opção “4.Propriedades” e depois
a tecla referente a opção Entrar

4 – O aparelho irá solicitar a senha de
administrador. Digite a senha, o padrão do
telefone é admin, e depois aperte a tecla
referente a opção Entrar

5 – Selecione a opção “1.Contas ” e depois a
tecla referente a opção Entrar.
Depois selecione em qual conta será
configurado
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3 – Selecione a opção “2.Configurações
Avançadas” e depois a tecla referente a opção
Entrar

6 – Na próxima tela, preenchas as informações
dos demais itens com os parâmetros abaixo:

1. Ativação: Deve ser alterado, utilizando a
seta para a direita, para Ligar

2. Etiqueta: Deve ser inserido o nome que
aparecerá no display do telefone para
identificar o ramal. Nesse caso, a fim de
padronizar e não ter maiores impactos
recomendamos utilizar o número do ramal,
como no item “Nome de Visor”

3. Nome de Visor: Deve ser inserido o ramal
que será utilizado no aparelho no formato
CN + Pref + Ramal, exemplo: 2132501234

4. Nome de Registro: Deve ser inserido o
ramal que será utilizado no aparelho no
formato CN + Pref + Ramal, exemplo:
2132501234

5. Nome de Utilizador: Deve ser inserido o
ramal que será utilizado no aparelho no
formato CN + Pref + Ramal, exemplo:
2132501234

6. Palavra Passe: Deve ser inserida a senha
que foi configurada para o ramal

7. SIP Servidor 1: Deve ser inserido o IP do
Proxy, informado no momento da
configuração do serviço

8. SIP Servidor 2: Somente deve ser
preenchido caso solicitado pela TIM

9. Estado do Outbound: Deve ser mantido
como Desativado

10. Outbound Proxy: Não deve ser
configurado

11. Estado do STUN: Deve ser mantido como
Desativado

12. STUN Server: Não deve ser configurado

13. Atendimento Automático: Deve ser
mantido como Desativado


