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GRANDSTREAM
KONFIGURACJA
Jak skonfigurować aparat Grandstream
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Zaloguj się do Panelu Klienta TeleCube
i wejdź kolejno w zakładki Wirtualna Centrala
-> Auto-Konfiguracja Sprzętu. Następnie
wybierz urządzenie z listy i kliknij Skonfiguruj.
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W wyświetlonym pop-upie uzupełnij dane
konfigurowanego aparatu. Wprowadź numer
seryjny, adres MAC oraz wybierz konta, które
chcesz skonfigurować.

3
Następnie po podłączeniu aparatu do sieci
i zasilania odczytaj jego adres IP w menu
urządzenia.
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Odczytany adres IP wpisz w pasku
przeglądarki.
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Zaloguj się. Domyślne dane logowania to:
login: admin
hasło: admin
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7

Wejdź kolejno w zakładki Maintenace
-> Upgrade and Provisioning

W sekcji Config zaznacz HTTP, a w polu
Config Server Path wpisz „conf.telecube.pl”.
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Następnie kliknij kolejno na dole strony Save
and Apply, a na niebieskim pasku w górnej
części strony „Reboot”.
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Aparat powinien zaktualizować się i zrestartować
2 razy (czasami może to potrwać do 15 min).
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KONTAKT Z TELECUBE
Wydrukuj tę stronę aby zawsze mieć ją pod ręką!

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu
Dane korespondencyjne:

Formularz kontaktowy:

Claude ICT Poland Sp. z o.o.
ul. Toszecka 101/210
44-100 Gliwice

www.ccrm.pl/kontakt

Telefon:

Adres mailowy:

221-13-14-15

info@telecube.pl

Czat:
Dni robocze poniedziałek - piątek
w godzinach 9:00- 17:00

Całodobowe centrum serwisowe - możliwość wysłania SMS pozostawienia nagrania lub kontakt email:

(t) +48 732 082 082 lub mail info@telecube.pl
Nasz zespół dyżurny zapozna się ze zgłoszeniem i podejmie
odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia problemu
a odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w najbliższym dniu
roboczym.

Masz problem z konkretnym połączeniem?
Zgłoś je korzystając z dedykowanej opcji.
Przejdź do zakładki Historia kontaktu, przefiltruj
wyniki aby odnaleźć konkretne połączenie
a następnie kliknij Więcej na końcu wiersza
i wybierz opcję „Zgłoś problem”, dokładnie
opisując zaistniałą sytuację. Dzięki temu trafi
ono bezpośrednio do naszych techników,
którzy przeanalizują je i wrócą z pomocą.

4

Odwiedź
naszą stronę:
www.telecube.pl
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