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Configurando HT503 com Elastix 

Olá galera, hoje iremos aprender como configurar um HT503 com elastix. Antes de começarmos 

com os procedimentos necessários, irei falar um pouco sobre o HT503. 

-Sobre o HT503 

O Grandstream HandyTone HT503 é um Adaptador de Telefone Analógico híbrido (ATA) e VoIP 

Router. Possui tanto uma FXS (telefone analógico) de porta e uma porta FXO (PSTN). O HT503 inclui 

um indicador LED de status de poder, telefone, linha PSTN, rede e Indicação de mensagem em 

espera. Grandstream HT503 Adaptador VoIP geral de série / IAD oferece uma linha abrangente de 

dispositivos de acesso a preços acessíveis VoIP baseados na plataforma da Grandstream tecnologia 

inovadora e patenteada. O HT503 Grandstream oferece o nível de entrada de Telefonia IP do 

usuário excelente qualidade de áudio, ricas funcionalidades, interoperabilidade com os principais 

provedores de VoIP 3 º, e compatibilidade com a maioria dos provedores. Um compacto 

Grandstream modelo Handytone, o HT503 é compacto, funciona com qualquer telefone PSTN ou 

sem fio e aparelhos de fax e oferece a simplicidade de plug and dial, tornando-o ideal para o 

usuário básico de telefonia IP. 
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-Iniciando as configurações 

Após você ter conhecido um pouco sobre o HT503, agora vamos começar a 

configuração com o elastix. 

 

 

 

Para fazermos o HT503 se comunicar com elastix, teremos que criar uma conta SIP 

para se registrar no HT503, conforme mostrado abaixo. 

→ PBX → Extensions 

 

 

Em “User Extension” digite o nome da SIP; 

Em “Display Name” preencha com o nome que será atribuído a esta conta; 

Em “Secret” senha para registrar-se à conta; 
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Clique em “Submit” e em seguida em “Apply Configuration Changes Here”, para que as 

configurações tenham efeito. Sempre que alterar uma configuração será preciso fazer 

este processo. 

 

Devemos editar a conta que acabamos de criar e adicionar o contexto from-trunk. 

Clique na conta conforme a imagem abaixo: 
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Agora vamos em “context” e substituir o parâmetro “from-internal” por “from-trunk”; 

 

 

Precisamos configurar um tronco e associá-lo à conta SIP entroncada, então acesse: 

→ PBX → Trunks → Add Custom Trunk 

 

Trunk Name: escolha o nome do tronco. Neste tutorial chamaremos de FXO; 

Custom Dial String: digite o parâmetro “ex: SIP/1000/$OUTNUM$” para indicar a conta 

SIP entroncada; 
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Agora vamos criar rota de entrada e saída, acesse: 

→ PBX→ Outbound Routes 

Escolha o nome da saída e selecione o tronco; 

Dial Patterns that will use this Route: 

Em “match pattern” digite o parâmetro X. – esta configuração permite a saída de 

qualquer valor. 
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Para criar a rota de entrada, acesse: 

→ PBX→ Inbound Routes 

Description: escolha o nome da rota de entrada 

Set Destination: selecione o ramal que receberá as ligações 
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pronto! Foi finalizado a etapa do elastix, agora iremos configurar o HT503. Ele possui 

um IP padrão, que é “192.168.2.1”, conecte o HT-503, através da porta LAN. Caso seu 

computador não esteja na mesma faixa de IP adicione um “apelido” de rede. 

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos: 

Abra “Central de Rede e Compartilhamento” 

Clique em “Conexão local” - a tela abaixo será exibida. 
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Feito isto, clique em “Propriedades”. 

Adicione o protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4), se no caso não estiver utilizando IP 
fixo atribua o Endereço IP e a Máscara de sub-rede. Mas caso esteja utilizando IP fixo 
coloque um “apelido de IP” em “Avançado”. Por exemplo, 192.168.2.50. 
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Após as configurações de rede abra seu navegador e digite o endereço IP 192.168.2.1. 
Então a seguinte janela será aberta: 
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Coloque a senha padrão ”admin” 
Vamos alterar o endereço IP do equipamento, acesse a aba “BASIC SETTINGS” então 
marque a opção “statically configured as”. 
 

 

 

Após colocar o IP desejado selecione o modo “BRIDGE” e desabilite a porta “WAN” 
Em Reply to ICMP on WAN port: selecione YES; 
Em WAN side HTTP/Telnet access: selecione YES; 
 

 

Agora altere a porta de conexão ethernet do HT-503, retirando da porta LAN e 
conectando através da WAN. 
UnconditionalCallForwardto VOIP: User ID digite o nome da conta SIP. 
Em “SIP Server”, preencha com o endereço IP do elastix. 

Em “SIP DestinationPort”, digite 5060; 
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Então clique em “APPLY”, logo após “REBOOT” para que as configurações sejam 
aplicadas. 
  

Clique na aba “ADVANCED SETTINGS” e aplique os seguintes tons de linha. Esses são 
os parâmetros de tons brasileiros. 
  

System RingCadence: c=1000/4000; 
  

Dial Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=0/0;  
  

Ringback Tone= f1=425@-10,f2=0@-10,c=100/400; 
  

Busy Tone f1= 425@-10,f2=0@-10,c=25/25;  
  

ReorderTone = f1=425@-10,f2=0@-10,c=25/25;  
 

 

 

Agora clique na aba FXS e desative-a 
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Ainda em FXS Port altere a Local SIP Port para 5075 
 

 

 

Após desativar a porta FXS, vamos criar um registro na porta FXO, como no exemplo a 
seguir. 
Aponte para o endereço IP que será associado ao elastix. 
Sete a conta de usuário SIP. 
Coloque a senha da SIP tronco que foi criada no elastix. 
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Após seta o usuário, vamos ativa o registro SIP 
 

 
 
Vamos mudar a porta SIP para 5060. Os dois equipamentos precisam estar 
trabalhando com a mesma porta. 
 

 

Role a página para baixo e mude os seguintes parâmetros em “FXO Termination” 
Enable PSTN Disconnect Tone Detection: marque a opção “YES” 
PSTN Disconnect Tone: coloque f1=425@-10,f2=0@-10,c=250/250; 
AC Termination Model: selecione “Impedance-based”; 
 

 

Numbersofrings – são os números de rings antes de chamada ser encaminhada, digite 
1. 
PSTN RingThru FXS – desabilita as que as chamadas que passarem pela porta FXS, 
digite NO. 
PSTN RingThruDelay(sec) - é o tempo de resposta ao iniciar a chamada, digite 1. 
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Role a página um pouco mais para baixo e chegaremos em “CHANNEL 
DIALING”. Altere os seguintes parâmetros. 
Wait for Dial-Tone: marque a opção NO 
StageMethod: digite 1 
 

 

Feito isso as configurações no HT-503 estarão prontas. Verifique em “BASIC 
SETTINGS” ao fim da aba e certifique-se que as configurações foram aplicadas. 
Então é isso galera, tchau, até o próximo tutorial! 
 


