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1. Inställningar på Mina Sidor  

Först och främst behöver du välja det nummer som vill vill bevaka de övriga anknytningarna på.  

Detta måste ligga på din första linje på din systemtelefon, i regel ligger detta inlagt som default.  

Sen måste linjestatus aktiveras via Mina Sidor. Du finner fliken i listan till vänster under 

Växelinställningar.  

Lägg här till vilka nummer* som ska övervakas, även den anknytningen som övervakar behöver  

ligga på detta systemet.  

För att övervakningen ska fungera så behöver man byta SIP-server till 193.105.226.110 i telefonerna.  

Telefoner som automatiskt hämtar inställningar hos oss kommer att ändra till denna SIP-servern  

automatiskt**.  

Inställningarna aktiveras nattetid, en gång per natt. Denna tjänst kostar 19 kronor per nummer och  

månad. 

2. Inställningar i systemtelefon  

IP-adressen hittar du genom att trycka på inställningsknappen på din systemtelefon - en knapp som  

ser ut som ett ark med ett vikt hörn, under en knapp som ser ut som ett kuvert.  

Gå ner till meny 9 (du kan trycka siffran 9 för att gå in på rätt meny direkt). Här hittar du IPadressen.  

För att kunna se alla inställningar som du behöver tillgång till så behöver du trycka "Admin login"  

och sedan "Advanced" uppe till höger i menyn.  

Du behöver även ha firmware version 6.1.3(a) eller över, vilken du har just nu hittar du under fliken  

"Info", kolla där vad det står under "Software version" (står under sektionen "Product  

Information").  

* OBS undantag:  

Anknytningar med extra svarsställe fungerar ej med denna tjänst. Vanliga nummer behöver 

användas. Gäller även  

könummer, ivr och faxnummer, dessa går inte att läggas in här.  

**Om du inte köpt systemtelefon från oss  

Proxy/SIP-server ändras under t.ex. "ext1" där det står "Proxy". Det som står i nuläget är 

förmodligen sip.cellip.com eller 193.105.226.106 eller 193.105.226.102. Det du behöver ändra till är 

193.105.226.110  



3. Inställningar för SPA932 modulen  

Du når denna sida ovan genom att gå till fliken "SPA932"*.  

För varje anknytning så behöver du alltså sätta in följande på din SPA932:  

fnc=sd+blf+cp;sub=46855801000@193.105.226.110;nme=46855801000  

Där du då byter 46855801000 för respektive nummer du vill kunna övervaka linjestatus för.  

Detta fylls i på varje Key du vill aktivera. Har du en SPA932 så är det Unit 1 som gäller, man kan  

även seriekoppla ytterligare en och då använda Unit 2.  

*Saknar du fliken SPA932?  

Kontrollera så du kopplat in kabeln i AUX IN på mondulen och i AUX på din systemtelefon (sitter ofta 

under  

telefonstödet). Starta sedan om systemtelefonen. Då ska fliken synas om du loggar in på Admin och 

Advanced igen 

4. Inställningar för linjestatus utan SPA932  

Utan en SPA932 så kan man använda sina lediga linjeknappar på sin SPA962 eller SPA942 för  

linjeövervakning. Detta görs på följande sätt:  

SPA962-specifika inställningar under SPA932-fliken:  

SPA942-specifika inställningar under fliken "Phone":  

Både SPA962 och SPA942 sätter detta på valfri linje som ska fungera som linjestatus-knapp, här  

sätts det in på linjeknapp 5 (Under fliken "Phone"):  

Byt ut numret till ditt nummer som du vill övervaka linjestatus för:  

fnc=blf+sd+cp;sub=46855801000@193.105.226.110;ext=46855801000@193.105.226.110  

"Short Name" är vad som ska synas på telefonens display bredvid linjeknappen och är helt valfritt.  

Spara ändringarna så ska det vara klart att användas.  

De som endast ska övervakas behöver man inte göra något med, det gäller alltså bara de som lägger  

till inställningar manuellt enligt ovan. 


