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Oppsett av Aastra SIP Telefoner med  

Hello – IP telefoni 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aastra SIP og Sennheiser hodesett 
- Den perfekte kombinasjonen 

 

 

 
 

 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
http://www.aastra.no/products-mobility-families.htm?curr_cat=SIP-telefoner&curr_type=Family&mode_f=1&mode_c=1&mode_l=2


 
PeBeCom AS – www.pebecom.no 
Martin Brubak – martin@pebecom.no – Support telefon: 22 90 65 35       2 

Innhold: 

 

Side 2 - Generell Informasjon 

Side 2 - Automatisk oppsett av SIP innstillinger 

Side 3 - Legge inn konto brukernavn og passord.  

Side 4 - Manuelt oppsett av telefon via WEB-grensesnitt 

Side 6 - Tilbehør og programmering av knapper 

Side 7 - Manuelt oppsett av telefon via tastatur på telefon 

 

Kjekt å vite: 

Aatra SIP terminalene er utstyrt med Linje knapper som gir enkel tilgang til ny samtale/sett over 

funksjoner. Programmerbare taster, mulighet for Hodesett med DHSG, støtter POE 

Fordelene med å kjøre en automatisk oppsett av SIP innstillinger er følgende: 

- Raskere og enklere installasjon 

- Sikring mot hacking av apparat. 

- Riktige instillinger hver gang. 

- Nyeste SoftWare (firmware) 

 

 

Automatiske SIP Innstillinger. 

Ved bestilling av Aastra SIP terminaler fra vår web merker dere bestillingen med  

«Ønsker operatør oppsett» under melding til salgsavdeling. 

«Hvis dette blir glemt og man allikevel ønsker å få 

innstillingene automatisk, send oss en mail 

(support@pebecom.no) som inneholder ordre nr. 

og ønsket operatør innstillinger til telefon.» 

  

 

 

Når telefonen starter opp første gangen vil den motta innstillinger fra vår server. 

det eneste som da gjenstår er å legge inn bruker navn og passord som dere mottar fra tele 

operatøren deres. 

Administrator passordet er nå endret til 46980 

- Brukernavn = Admin 

- Passord = 46980  

  

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
mailto:support@pebecom.no
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Legge inn Brukernavn og passord: 

 

1. Finne apparatets IP adresse: 

- Trykk på skiftenøkkel 

- Velg (3) Phone Status 

- Velg (1) IP&MAC Adr. 

- Noter deg IP-adressen 

 

2. Åpne en nettleser (eks. Firefox) 

- Skriv inn IP-adr. i adressefeltet. 

 

3. Brukernavn og passord på apparatet. 

- Brukernavn = Admin 

- Passord = 46980 

 

4. Du er nå inne på webgrensesnittet på telefonen.  

- Under Advanced Settings finner du Global SIP, det er denne menyen det skal gjøres endringer i. 

  

SIP Brukernavn 

SIP Brukernavn 

Passord fra operatør. 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
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Manuelt oppsett av Aastra 67XXi apparater 
-forutsetter at apparatet er tilkoblet nettverk og strøm (eventuelt nettverk med POE) 

 

5. Finne apparatets IP adresse: 

- Trykk på skiftenøkkel 

- Velg (3) Phone Status 

- Velg (1) IP&MAC Adr. 

- Noter deg IP-adressen 

 

6. Åpne en nettleser (eks. Firefox) 

- Skriv inn IP-adr. i adressefeltet. 

 

7. Brukernavn og passord på apparatet. 

- Brukernavn = Admin 

- Passord = 22222 

(default passord) 

 

8. Du er nå inne på webgrensesnittet på telefonen.  

- Under Advanced Settings finner du Global SIP, det er denne menyen det skal gjøres endringer i. 
se eksempel neste side. 
 

Feltene som skal endres er: 

4.1  

- Screen Name (dette kommer opp i displayet på Telefonen) valgfritt. 

- Phone Number = SIP Brukernavn 

- Authentication Name = SIP Brukernavn 

- Password=  Passord fra operatør 

4.2  

- Proxy Server = sipnew.nordicom.no 

- Registrar Server = sipnew.nordicom.no 

4.3  

- Codec 1 = G.711a (8K) eller Basic 

 

Save Settings (start telefonen på nytt for å aktivere nye innstillinger) 

 

 

 

 

 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
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Tekst vises i display på telefon 

SIP Brukernavn 

 

Passord fra operatør (ikke pin kode) 

Server adresse:  

sipnew.nordicom.no 

 

SIP Brukernavn 

 

SIP Codec 1 endres til G.711a (8K) 

 eller Basic 

Server adresse:  

sipnew.nordicom.no 

 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
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Tilbehør og programmering av knapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Programmere en tast med telefon nr. eller lage en sett over tast. 

- Velg en knapp, sett Type til Speeddial og gi denne et navn (eks. «M_PeBeCom») 

- Under Value sett inn telefonnummer (denne tasten brukes sammen med «Sett over direkte» 

funksjonen) 

 
- Save Settings 

- Programmere en sett over tast.  

- Velg en knapp, sett Type til Speeddial og gi denne et navn Set Over 

Under Value sett inn #70 

 

2. Sette over en samtale. 

Når man har en samtale og skal sette over: 

o Trykk på Sett over knappen. 

o Trykk så på forhånds programmert Speeddail knapp eller tast inn ønsket nr. 

 

3. Oppsett av Hodesett (DHSG) 

- Trykk på Skiftenøkkel 

- Velg (2) Preferences 

- Velg (5) Set Audio 

- Velg (1) Audio Mode og sett denne til Headset/Speaker + Done/OK 

- Velg (3) DHSG og sett denne til ON + Done/OK 

 

4. Sett Tid og dato 

- Under Basic Settings og Preferences 

Endre tidsserver (Time Server 1) (eks. ntp.uio.no eller no.pool.ntp.org) 

 
Endre også «Time Zone» til OSLO.  

- Velg (2) Preferences + Time & Date + Time Zone 

Ekstra tastemodul 

- 60 programmerbare taster 

-Passer SIP telefoner i  6700i-serien 

Trådløse Hodesett … 

-Sennheiser sin DW serie passer meget godt 

sammen med Aastra sine SIP telefoner 

 

-Sennheiser Presence er et Bluetooth 

hodesettsom kan brukes sammen med  

Aastra 6739i «som har innebygget Bluetooth» 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no
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Manuelt oppsett av telefon via tastatur på telefon  

(eksemplet er fra en 6755i) 

 
- Trykk på skiftenøkkel 
- Velg 5 – Administrator Menu 

Passord – ‘22222’ 
- Velg 3 – SIP settings 
- Velg 1 – Proxy IP/Port 

Proxy Server = ipt.telenor.com 
- Velg 2 – Registrar IP/Port 

Proxy Server = ipt.telenor.com 
- Velg 3 – User Name 

User Name = +47 + ditt nummer 
- Velg 4 – Display Name 

Display Name = valgfritt, kun for telefondisplayet 
- Velg 6 – Authentication Name 

Authentication Name = +47 + ditt nummer 
- Velg 7 – Password 

Passord = Står i velkomstbrev (re-sendes fra Min Bedrift om forlagt) 

 
 

Ta deretter en restart av apparatet, så skulle ting fungere. 

 

Lykke Til !!! 

 

 

 

 

http://www.pebecom.no/
mailto:martin@pebecom.no

