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Descrição geral 1
This chapter contains the following sections:

• O que é o CloudLink?
• Fluxo de implementação
• Painel de Instrumentos de Parceiros
• Melhores Práticas para Implementação de Sites

Bem-vindo ao CloudLink! Antes de integrar o seu primeiro cliente, veja os tópicos listados
abaixo, que lhe darão respostas às seguintes perguntas:

Quais são os componentes da CloudLink platform?

Quais são os processos necessários para implementar aplicações CloudLink num cliente?

O que é o Painel de instrumentos de parceiros?

1.1 O que é o CloudLink?

O Mitel Cloudlink é uma plataforma que permite a comunicação entre o PBX local (como
o MiVoice Office 400) e aplicações baseadas na nuvem, como o Mitel One e o Mitel
MiVoice Office.
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CloudLink inclui:

• CloudLink Platform - A plataforma de tecnologia que fornece serviços às aplicações
CloudLink.

• Cloudlink Gateway - A tecnologia que liga PBXs com base no local à plataforma
CloudLink e às aplicações CloudLink.

• CloudLink Apps - As aplicações que utilizam as Interfaces de Programação da
Aplicação CloudLink (APIs) e micro-serviços para fornecer serviços de comunicação
híbridos aos nossos clientes. Por exemplo, a Mitel One application ou a MiVoice
Office application.

1.2 Fluxo de implementação

Os seguintes tópicos documentam os processos mais importantes para a
implementação de aplicações Mitel CloudLink para os seus clientes:

• Configurar o MiVoice Office 400 PBX
• Instale o dispositivo CloudLink Gateway
• Aceder ao CloudLink Gateway
• Integrar clientes

Dentro dos tópicos acima encontrará instruções diferentes para os diferentes modelos e
plataformas suportadas MiVoice Office PBX listados abaixo:
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PBX suportado Plataformas suportadas (tipo
 de Gateway)

Mercado do Client

autónomo (liga-se a um
Gateway externo)

EuropaMiVO400

SMBC (tem um Gateway
integrado)

Europa

Os clientes poderão utilizar uma aplicação CloudLink, fazendo o seguinte:

• Transferir e instalar a aplicação CloudLink
• Registar a aplicação CloudLink

1.3 Painel de Instrumentos de Parceiros

A página inicial do Portal CloudLink Gateway, também conhecido como Painel de
Instrumentos de Parceiros, pode ser utilizado para fazer o seguinte:

• Criar clientes na CloudLink platform.
• Associar um CloudLink Gateway a um cliente.
• Ligar um CloudLink Gateway a um PBX.
• Ver e gerir clientes CloudLink previamente criados.

Depois de criar um cliente na CloudLink platform, esse cliente é listado no Painel de
Instrumentos de Parceiros.

Siga estas instruções para entrar no Portal CloudLink Gateway.

Bem-vindo ao CloudLink

A imagem seguinte mostra um exemplo do Painel de Instrumentos de Parceiros na
primeira vez em que um parceiro entra no Portal CloudLink Gateway:
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Quando entrar no Portal CloudLink Gateway através do Portal Mitel MiAccess, a sua
conta MiAccess é criada como cliente na CloudLink platform.

Se tiver um CloudLink Gateway e um PBX na sua LAN, poderá entrar na sua própria
conta MiAccess no CloudLink para se familiarizar com o processo. Ao fazer isso também
permite que a sua conta utilize aplicações CloudLink como o Mitel One, e MiVoice Office.

Note:
A cada cliente da CloudLink platform é atribuído um identificador único conhecido
como 'Identificação de Conta'.

Elementos de Interface do Utilizador

O diagrama seguinte mostra os elementos de interface do utilizador do Painel de
Instrumentos de Parceiros:
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A tabela a seguir descreve os elementos da interface do utilizador do Painel de
Instrumentos de Parceiros:

Elemento
de
Interface
do
Utilizador

Função

Identidade
Mitel
MiAccess

Este é o seu nome como provisionado no sistema Mitel MiAccess.
Para alterar este nome, atualize o seu perfil MiAccess.

Nome da
Organização
Mitel
MiAccess

Este é o nome da sua organização como provisionado no sistema
Mitel MiAccess. Para alterar isto, um administrador pode atualizar a
sua organização.

Imagem de
perfil

Pode clicar neste controlo e escolher uma foto ou imagem para o
representar. Esta imagem estará presente nas aplicações CloudLink
(por exemplo, Mitel One e MiVoice Office).

Criar cliente Utilize o botão Criar Cliente para criar um novo cliente na CloudLink
platform.

Lista de
Clientes

Uma tabela aparece abaixo do botão Criar cliente exibindo uma
linha com as seguintes quatro colunas de dados para cada uma das
suas contas de cliente.
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Elemento
de
Interface
do
Utilizador

Função

• Nome do cliente - Nome da conta do cliente.
• Identificação da Conta - Identificação única para a conta.
• Utilizadores Registados - Número de utilizadores registados para

a conta. Clique no número associado para visualizar a Lista de
Utilizadores Registados que mostra o Nome, Extensão e Endereço
de Email de cada utilizador registado.

• Mensagem de estado - O estado atual indica o próximo passo no
processo de integração (mostrado em azul) ou um erro que precisa
ser resolvido (mostrado em vermelho). Quando o estado exibe
Descrição Geral, isso indica uma integração bem-sucedida do
cliente.

Ligações Na parte inferior do Portal Gateway estão as seguintes ligações:

• Atalhos - Atalhos de teclado úteis que pode utilizar ao gerir as
contas de clientes.

• Legal - Acesso ao contrato de licença de utilizador final das
aplicações CloudLink.

• Ajuda - Acesso à ajuda online CloudLink.
• Feedback - Acesso ao site Mitel CloudLink UserVoice onde

pode sugerir novas ideias ou votar em ideias existentes para
desenvolvimento futuro.

• Status - Acesso à página de estado online para sistemas Mitel.

Mensagens de Estado da Lista de Clientes

O estado atual de cada cliente é mostrado como uma ligação no lado direito da sua lista
de clientes. Clique em qualquer parte da lista para navegar para uma conta de cliente
existente. Se houver um problema com a conta de um cliente, essa informação é exibida
em vermelho com uma breve explicação para ajudar a resolver o problema. Clique na
mensagem de erro ligada para saber mais. Quando o estado exibe Descrição geral,
isso indica uma implementação bem-sucedida do cliente. Seguem-se mensagens típicas
de estado para uma conta de cliente.
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Criação de um Novo Cliente

Clique no botão Criar cliente para criar um novo cliente na CloudLink platform e, em
seguida, siga as instruções em Inserir informações do cliente. A partir daqui pode
associar o cliente a um CloudLink Gateway e ligar ou sincronizar o CloudLink Gateway
com o PBX.

Modificar um Cliente Existente

Clique em qualquer lugar na linha de um cliente existente para navegar até ao cliente
e modificar a ligação existente com a CloudLink platform ou com o PBX. Também pode
fazer isso para realizar a resolução de problemas.

O Portal CloudLink Gateway pode ser acedido de qualquer lugar com uma ligação à
Internet para modificar ou excluir um cliente existente.

Note:
Para associar corretamente um Gateway a um novo cliente na CloudLink platform,
deve primeiro aceder ao Portal CloudLink Gateway, ligando-se ao Gateway. Poderá
aceder diretamente ao Portal CloudLink Gateway ou através do Mitel MiAccess para
integrar e gerir clientes depois de um cliente já ter sido associado a um Gateway.
Para saber mais, consulte Aceder ao CloudLink Gateway.
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1.4 Melhores Práticas para Implementação de Sites

Segue-se uma lista das melhores práticas recomendadas para implementações de sites
CloudLink:

• Se não houver um servidor DHCP no local, configure um PBX do MiVoice Office ou
utilize outro servidor DHCP.

• Para plataformas autónomas, o dispositivo CloudLink Gateway e o PBX do MiVoice
Office devem ser instalados na mesma sub-rede LAN. Se isso não for feito, desative
todas as funções SIP ALG na firewall para permitir a comunicação entre estes dois
componentes. Além disso, assegure-se de que o bloqueio de portas está desativado.

• Quando configurar uma firewall, certifique-se de que o caminho para a Internet está
aberto antes de definir as regras do site.

• Para a gestão de acesso remoto, separe as redes de dados das redes de voz.
• Certifique-se de que a sua operadora móvel de utilizador final suporta a propagação

do identificador de chamadas recebidas.
• Para garantir que os e-mails de boas-vindas/implementação não sejam rejeitados

pela caixa de correio, deve incluir o pseudónimo* .mitel.io na lista branca de e-mails
do utilizador.

• Certifique-se de que a base de dados de utilizadores no PBX MiVoice Office seja
atualizada com precisão e que os Grupos de Utilizadores sejam rotulados com nomes
informativos para permitir a importação de contactos para aplicações CloudLink, tais
como Mitel One e Mitel MiVoice Office.

• A solução CloudLink suporta os seguintes números de emergência: 000, 110, 111,
112, 118 119, 911, e 999, que são específicos para cada país abrangido. Para garantir
que não haja conflitos de marcação, o administrador deve configurar estes números
de emergência no PBX MiVoice Office 400.

• Para garantir a eficiência ótima da rede com fluxo livre de dados ao usar a largura
de banda mínima da rede, deve ativar a Otimização da Largura de Banda. Para
mais informações sobre como ativar a Otimização da Largura de Banda, consulte
as Informações de Conta em Documentação de CloudLink Accounts. Para saber
mais sobre Otimização de Largura de Banda, consulte os Requisitos do sistema em
Documentação da CloudLink Platform.

• Recomenda-se veemente que não se implemente o CloudLink diretamente na Rede
de Longa Distância para garantir que a solução do CloudLink esteja devidamente
protegida. Veja os seguintes artigos da Mitel KMS relacionados com Segurança
de Rede e prevenção de Fraudes de Taxação para as instalações de PBX do Mitel
Office:

• Prevenção de fraudes de taxação
• Prevenção de fraudes de taxação em troncos SIP
• Diretrizes gerais para proteger os troncos SIP para a prevenção de fraudes de

taxação
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This chapter contains the following sections:

• Instale o dispositivo CloudLink Gateway
• Atualização do software do Dispositivo Gateway
• Aceder ao CloudLink Gateway
• Instale o CloudLink Gateway num ambiente virtual VMware
• Substituir um dispositivo Gateway
• Menu de Consola para CloudLink Gateway

O dispositivo do CloudLink Gateway tem as seguintes características:

• Para plataformas autónomas, o CloudLink Gateway pode ser implantado como:

• um dispositivo externo instalado no local para fornecer uma ligação a partir do PBX à
plataforma CloudLink.

• uma instância virtual do CloudLink Gateway instalado no servidor do VMware vCenter.
Para obter mais informações, consulte Instale o CloudLink Gateway num ambiente
virtual VMware on page 21.

• uma lâmina na instância virtual de MSL em ambientes VMware ou Hyper-V com o
MiVoice Office 400 já instalado. Para obter mais informações, consulte Configurar o
MiVO400 em Dispositivo Virtual on page 82.

• Para plataformas SMBC, é um dispositivo incorporado instalado dentro do PBX para
fornecer uma ligação com a CloudLink platform.

Veja os tópicos listados abaixo para aprender como instalar e aceder ao CloudLink Gateway.

2.1 Instale o dispositivo CloudLink Gateway

O dispositivo CloudLink Gateway, que liga o seu PBX à plataforma Mitel CloudLink, deve
ser ligado a uma LAN com DHCP ativado.

Pré-requisitos

Este CloudLink Gateway requer o seguinte:
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• As portas de saída 443 e 5061 do Gateway para os seguintes domínios são
permitidas por qualquer firewall corporativo.

• *.ngrok.io
• *.ngrok.com
• *.mitel.io

• Uma ligação à Internet que forneça uma largura de banda suficiente.
• Um servidor DHCP para atribuir um endereço IP ao Gateway (não obrigatório em

ambientes VMware).
• Um servidor DNS que o Gateway utiliza para resolver nomes de domínio.
• Uma ligação Ethernet para a LAN.

Ambiente Virtual

Para instalar o CloudLink Gateway num ambiente virtual, consulte Instalar o CloudLink
Gateway num ambiente virtual VMware.

Plataformas SMBC

Se tiver um PBX MiVO400 numa plataforma SMBC, que tenha um Gateway incorporado,
as seguintes informações sobre a atribuição de um endereço IP e a ligação do
dispositivo não são aplicáveis. Clique aqui para ir para o tópico Atualização do Software
do dispositivo Gateway.

Atribuição de um endereço IP

Quando o Gateway estiver ligado, ele irá adquirir um endereço IP de um servidor DHCP
na LAN

O PBX precisa de ser programado com o endereço IP do CloudLink Gateway. Isto
significa que um endereço IP fixo deve ser atribuído ao Gateway.

Há várias maneiras diferentes de fazer isso:

• Configure um endereço IP estático (recomendado). Consultar Configurar o Site do
Cliente para obter informações relacionadas.

• Configure o seu servidor DHCP para reservar um endereço IP para o dispositivo
CloudLink Gateway.

• O seu servidor DHCP pode reatribuir automaticamente o mesmo endereço IP para o
dispositivo CloudLink Gateway.

Consulte a documentação do seu servidor DHCP para saber mais sobre o esquema de
atribuição de endereços IP do servidor
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Ligar o dispositivo

1. Ligue o CloudLink Gateway à LAN usando a porta 1.

2. Aplicar energia.
3. O CloudLink Gateway acede automaticamente à Internet para transferir e instalar

qualquer Atualização de Software. Para saber mais, consulte o tópico Atualização de
Software do dispositivo Gateway.

Warning:

Se tiver uma firewall "Security Gateway" do Check Point, a menos que sejam
tomadas medidas especiais de configuração, o CloudLink Gateway e o cliente não
podem registar SIP TLS (Transport Layer Security) através da firewall. Para resolver
isto, a pessoa na sua organização que gere a firewall do Check Point deve rever os
dois problemas seguintes do Check Point:

• O serviço de sip_tls_authentication não atravessa o Security Gateway
• Não é possível ligar à aplicação Skype ao usar a porta 5061 com serviço TCP pré-

definido

2.2 Atualização do software do Dispositivo Gateway

A Mitel recomenda que ative e agende atualizações automáticas para o dispositivo
Gateway no Portal CloudLink Gateway. Para saber mais, consulte Configurar definições
e opções avançadas.

Se aceder ao dispositivo Gateway enquanto ele estiver a realizar uma atualização de
software, o estado do progresso é exibido. Se a atualização do software falhar, ser-lhe-
ão fornecidas opções de recuperação.

O dispositivo Gateway verifica, descarrega e instala atualizações de software da Mitel
sempre que é ligado ou sempre que é programada uma atualização automática. As
atualizações de software variam em tamanho e podem ser de até 500-700 MB.

CloudLink Gateway User Guide 12

https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk92855
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk114018
https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk114018


Instalar e aceder ao CloudLink Gateway

A transferência e a instalação de atualizações de software normalmente leva cerca
de 10 a 15 minutos. O tempo real que leva para transferir as atualizações depende da
velocidade da sua ligação à Internet.

Note:
O CloudLink Gateway é construído sobre o sistema operativo CentOS. As
atualizações ao nível do SO provêm dos servidores de atualização da comunidade
CentOS.

Warning:
Se tiver uma plataforma autónoma com Gateway externo, NÃO desligue a energia
ou o cabo LAN até que o processo de atualização tenha sido concluído ou dentro
de 15 minutos após o fornecimento de energia ao Gateway. Desativar ou desligar
o Gateway da rede no meio de uma atualização pode fazer com que a atualização
falhe e que o Gateway não arranque corretamente.

Sempre que o dispositivo Gateway for reiniciado ou retomado, poderá ver uma breve
exibição de uma mensagem de Perda de ligação do tronco ao PBX. Esta questão
temporária deve resolver-se por si mesma.

Quando ligar o seu navegador ao dispositivo Gateway, se o Gateway ainda estiver
a transferir atualizações, poderá ver o ecrã de Atualização do sistema em curso,
conforme ilustrado abaixo.

Se o seu navegador perder a ligação ao Gateway durante a atualização, poderá ver o
ecrã Ligação Perdida ao Gateway, como ilustrado abaixo:
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Se ocorrer um erro durante a transferência da atualização, poderá ver um ecrã de Erro
de Atualização, como ilustrado abaixo.

Se tiver uma plataforma autónoma com Gateway externo e houver erros de download,
poderá tomar as medidas apropriadas conforme explicado abaixo:

• Tente novamente se a mensagem de erro indicar uma falha de ligação ou um
problema que tenha a capacidade de resolver. Por exemplo, se houver um erro de
configuração da firewall, deve usar a opção Tente novamente após a resolução do
erro.

• Deve-se tentar reiniciar se a opção Tente novamente não resolver o problema.
• Pode tentar o Restauro de fábrica se suspeitar que o Gateway recebeu uma

atualização defeituosa da Mitel ou se recebeu orientação do Apoio da Mitel para o
fazer.

Se tiver uma plataforma SMBC com Gateway integrado e houver erros de transferência,
um administrador pode aplicar o comando Retomar ao Mitel-CloudLink Gateway no
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ecrã Software > Aplicações da consola administrativa SMB Controller Manager, como
ilustrado abaixo.

Se estes erros persistirem, entre em contacto com o Apoio Técnico do parceiro Mitel
através de um login em https://www.mitel.com/en-ca/login.

2.3 Aceder ao CloudLink Gateway

Para associar corretamente um Gateway com uma nova conta de cliente na CloudLink
platform, deve-se aceder ao Portal CloudLink Gateway pela primeira vez conforme
indicado abaixo.

• Para plataformas autónomas, que possuem um Gateway externo, deve-se aceder ao
Portal pela primeira vez ligando-se ao Gateway a partir da mesma sub-rede LAN.

• Os detalhes estão na secção Acesso ao Portal para Plataformas Autónomas deste
tópico.

• Para plataformas SMBC, que têm um Gateway incorporado, deve-se aceder ao Portal
pela primeira vez a partir do SMB Controller Manager.

• Os detalhes estão na secção Acesso ao Portal para Plataformas SMBC deste
tópico.

Depois de um cliente ter sido associado a um Gateway, pode aceder ao Portal CloudLink
Gateway para gerir os clientes das seguintes formas diferentes:

• Ligando-se a partir da mesma sub-rede LAN ao Gateway em http://cloudlink.local/ (só
para plataformas autónomas)

• Acedendo ao link de Configuração da aplicação no SMB Controller Manager (só para
plataformas SMBC)

• Acedendo ao Mitel MiAccess em https://connect.mitel.com/
• Acedendo diretamente ao Portal Gateway em https://mitel.io/cloudlink/gateway

Nota: O Internet Explorer (IE) não exibe corretamente as páginas no Portal CloudLink
Gateway.
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2.3.1 Atualizar o progresso

Quando liga o seu navegador ao dispositivo Gateway, se o Gateway ainda estiver a
fazer transferência de atualizações, é apresentada uma mensagem de "atualização do
sistema em curso".

Se o seu navegador perder a ligação com o Gateway durante uma atualização, uma
mensagem 'Ligação perdida ao Gateway' será exibida.

Se houver um erro durante a transferência da atualização, uma mensagem de 'Erro de
atualização' será exibida.

Se o seu Gateway for reiniciado, poderá ver uma breve exibição da mensagem "Ligação
de tronco ao PBX perdida".

Para informações mais detalhadas, consulte o tópico Atualização de Software do
dispositivo Gateway.

2.3.2 Política CloudLink

Para permitir que o pessoal entre no Portal CloudLink Gateway via Mitel MiAccess, a
política do CloudLink deve ser atribuída a utilizadores individuais (ou como parte de um
pacote) por um Administrador Parceiro através do portal de gestão de utilizadores do
Mitel MiAccess. Consulte o manual MiAccess Admin para obter informações adicionais.

2.3.3 Informação sobre as portas

A tabela a seguir faz uma listagem das portas que devem ser abertas na firewall quando
configura o CloudLink Gateway e o propósito que as portas servem.

Note:
Além das portas elencadas na tabela seguinte, cada aplicação CloudLink usa portas
para suportar os serviços fornecidos pela plataforma CloudLink. Clique no URL
específico da aplicação para visualizar a informação de porta para essa aplicação.

• Mitel One Web Application
• Mitel One Mobile Application
• Aplicação Web MiVoice Office
• MiVoice Office Mobile Application
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Portas Propósito

NTP 123 Esta porta é utilizada para a sincronização do relógio
entre redes utilizando os seguintes anfitriões:

• 0.mitel.pool.ntp.org
• 1.mitel.pool.ntp.org
• 2.mitel.pool.ntp.org
• 3.mitel.pool.ntp.org

TCP 443 Esta porta é utilizada para ligar as APIs REST aos
seguintes anfitriões:

• authentication.api.mitel.io
• notifications.api.mitel.io
• media.api.mitel.io
• presence.api.mitel.io
• admin.api.mitel.io
• tunnel.api.mitel.io
• download.mitel.io
• qualquer anfitrião com *.ngrok.io
• qualquer anfitrião com *.ngrok.com

TCP 5061 Esta porta é utilizada para ligar telefones SIP nos
Serviços de media aos seguintes anfitriões:

• media.us-east-1.us.mitel.io
• media.us-west-2.us.mitel.io
• media.eu-west-1.eu.mitel.io
• media.eu-central-1.eu.mitel.io
• media.ap-southeast-2.ap.mitel.io

De preferência, especifique os anfitriões utilizando
os carateres universais media.*.us.mitel.io,
media.*.eu.mitel.io e media.*.ap.mitel.io.

UDP 3478 e UDP 3479 Estas portas são utilizadas para ligar ao serviço
STUN em stun.mitel.io.

UDP 65336 a UDP 65534 Estas portas são abertas automaticamente pela
firewall para pacotes RTP de entrada e de saída
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Portas Propósito

através de pinhole punching. Esta é a implementação
aprovada e suportada pela Mitel. Se o pinhole
punching não estiver disponível ou tiver sido
desativado na firewall, deve exercer a sua própria
diligência em termos de configuração e teste com as
portas listadas.

TCP 19060, 19061, 5070,
5071, 5080 e 5081

Estas portas são utilizadas apenas para uso interno
e não devem ser utilizadas em qualquer definição de
serviços configuráveis no MiVoice Office 400 para
UDP ou TCP.

Note:

• O CloudLink Gateway é construído sobre o sistema operativo CentOS.
As atualizações ao nível do SO provêm dos servidores de atualização da
comunidade CentOS.

• Por defeito, o valor DSCP está definido para 0 para pacotes SIP e SRTP de
entrada no CloudLink Gateway. Os pacotes de saída do CloudLink Gateway são
rotulados com reencaminhamento acelerado de classe DSCP. O valor DSCP não
é configurável.

2.3.4 Acesso ao Portal para Plataformas Autónomas

2.3.4.1 Associar a Gateway a um Cliente ao ligar-se
ao Gateway

Para associar um Gateway externo a uma conta de cliente na CloudLink platform,
deve-se aceder ao Portal CloudLink Gateway Portal ligando um navegador suportado
ao Gateway em http://cloudlink.local/ ou introduzindo o endereço IP do dispositivo
gateway no navegador. Isto precisa de ser feito a partir de um dispositivo de computação
localizado na mesma sub-rede LAN do Portal CloudLink Gateway. A menos que o
Gateway esteja a ser atualizado atualmente, o navegador é redirecionado para a página
de início de sessão do Portal CloudLink Gateway. Na página de início de sessão, clique
no botão MiAccess. Na página de início de sessão do Mitel MiAccess que aparece,
introduza as suas credenciais MiAccess e clique no botão Iniciar Sessão. Após um
login bem sucedido, o seu nome e avatar são exibidos no canto superior direito da
interface.
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Note:

A primeira vez que se ligar ao Gateway (a partir da mesma sub-rede LAN), introduza
o prefixo http:// explicitamente na barra de endereços do navegador, como mostrado
abaixo:

http://cloudlink.local ou http://ip.address.of.gateway

Este é um passo importante que só precisa de ser dado uma vez. Um navegador
normalmente armazena essas informações para fazer futuras ligações ao Gateway.

Pode usar o software Apple Bonjour para localizar o Gateway quando se ligar a partir
da LAN. O software Apple Bonjour, que é compatível com o CloudLink Gateway, é uma
tecnologia de rede de configuração zero que localiza dispositivos como impressoras e
outros computadores, e os serviços que esses dispositivos fornecem numa sub-rede de
rede local. Pode transferir e instalar o Apple Bonjour Print Services para Windows em
https://support.apple.com/kb/dl999?locale=en_US.

2.3.5 Acesso ao Portal para Plataformas SMBC

A associação de um Gateway incorporado a uma nova conta de cliente na CloudLink
platform deve ser feita através do SMB Controller Manager. Para obter instruções,
consulte a secção Link de Configuração da Aplicação de Acesso do tópico Configurar
MiVO400 na Plataforma SMBC.

2.3.6 Acesso ao Portal para todas as Plataformas

As duas formas adicionais de acesso ao Portal CloudLink Gateway aplicam-se tanto
a plataformas autónomas (com Gateway externo) como a plataformas SMBC (com
Gateway incorporado).

2.3.6.1 Aceda ao Portal CloudLink Gateway via
Portal Mitel MiAccess

Para realizar a manutenção de uma conta de cliente já associada a um Gateway, aceda
ao Portal CloudLink Gateway ao iniciar sessão no Portal Mitel MiAccess utilizando as
suas credenciais MiAccess. Na página inicial do Portal MiAccess, o Portal CloudLink
Gateway será elencado no lado esquerdo do site, caso a política do CloudLink lhe tenha
sido atribuída. Clique em Portal CloudLink Gateway. O Portal Gateway abre e o Painel
de Instrumentos de Parceiros é exibido.
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2.3.6.2 Aceder ao Portal CloudLink Gateway via
Acesso Direto

Um Parceiro Mitel ou um utilizador administrativo de uma conta de cliente pode aceder
diretamente ao Portal CloudLink Gateway em http://gateway.mitel.io/.

Para obter informações sobre como iniciar sessão diretamente no portal Gateway,
consulte Iniciar sessão no Portal CloudLink Gateway.
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2.4 Instale o CloudLink Gateway num ambiente virtual
VMware

Este tópico descreve o equipamento, a rede e as considerações de configuração que se
aplicam ao configurar o CloudLink Gateway em servidores com a virtualização VMware®

vSphere™.

2.4.1 Requisitos VMware

O dispositivo virtual CloudLink Gateway é suportado nos seguintes ambientes VMware;

• ESXi 6.5 ou posterior
• Fusion 5.x ou posterior
• Workstation 9.x ou posterior
• Player 5.x ou posterior

2.4.2 Requisitos do sistema

Tamanho do disco 32 GB

Núcleo da CPU 1 núcleo

RAM 2 GB

Note:

• Deve ter o VMware vCenter server instalado na sua máquina para alterar a
configuração de rede do gateway durante a implementação.

• O aparelho CloudLink e o PBX MiVoice Office têm de ser instalados no mesmo
ambiente virtual/sub-rede LAN. Se isso não for feito, desative todas as funções
SIP ALG na firewall para permitir a comunicação entre estes dois componentes.
Além disso, assegure-se de que o bloqueio de portas está desativado.

• O CloudLink Gateway não suporta funcionalidades de virtualização relacionadas
com migrações de aplicações, como por exemplo o vMotion.
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2.4.3 Atribuição de Endereço IP

Durante a implementação virtual do CloudLink Gateway, o sistema atribui o endereço
IP inicial através do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Alternativamente, o utilizador pode configurar o endereço IP inicial durante a
implementação da Aplicação Aberta de Virtualização (OVA) ao usar o portal. A consola
exibe o endereço da rede após a implementação.

2.4.4 Implantação

Pode implementar o CloudLink Gateway num ambiente VMware de qualquer uma das
seguintes formas:

2.4.4.1 Implementar com a utilização do VMware
vSphere/vCenter

Seguem-se os passos de alto nível para implementar o CloudLink Gateway OVA com a
utilização do VMware vSphere Client um anfitrião ESXi através do vCenter Manager.

1. Aceda ao VMware vSphere Client com o seu nome de utilizador e palavra-passe.
2. Na barra de menu do vSphere Client, escolha Ficheiro > Implementar Modelo OVF.
3. No Assistente OVA, selecione a Fonte do ficheiro modelo OVF (extensão de ficheiro

OVA)

a. URL

i. Se o ficheiro modelo OVF estiver na Internet ou acessível através de um
navegador web; introduza a URL da localização do ficheiro.

b. Ficheiro local

i. Se o ficheiro modelo OVF foi transferido para o computador local ou para uma
unidade de partilha de rede, clique Procurar para localizar o ficheiro.

4. Clique em Seguinte.
5. Em Nome e Localização de Inventário, especifique o nome para a máquina virtual e

clique em Próximo.
6. Em Configuração de Implementação, selecione o perfil de configuração de

hardware desejado no menu pendente.
7. Clique em Seguinte.
8. Em Armazenamento, selecione o Armazenamento de dados a ser utilizado para a

máquina virtual. Clique em Seguinte.
9. Defina o formato do disco virtual para Provisionamento Estático.
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10. No Mapeamento de Rede, atribua uma ou mais placas de interface de rede virtual
(vNIC) na rede de destino ao utilizar a lista pendente. As opções para mapear os
vNICs diferem dependendo da versão de lançamento.

11. Configure as propriedades para a máquina virtual.
12. Selecione Ligar após a implementação para ligar automaticamente a máquina virtual.
13. Clique em Concluir para a implementação de OVA.

2.4.4.2 Implementação com a ferramenta de formato
de virtualização aberta VMware

Alternativamente, utilize o comando ovftool para implementar o CloudLink Gateway num
ambiente VMware através da ferramenta de formato de virtualização aberta VMware.
Os parâmetros de configuração tais como endereço IP estático, nome de utilizador e
palavra-passe podem ser especificados ao implementar o pacote OVA num anfitrião
ESXi.

Segue-se um exemplo de como implementar o CloudLink Gateway num ambiente
VMware ao utilizar o comando.

# anfitri#o alvo
# (substitua os valores conforme necess#rio para o seu ambiente)
ESXI_DATASTORE=datastore1
ESXI_USERNAME=root
ESXI_PASSWORD=password
ESXI_HOST=198.51.100.10
# defini##es de rede para o CloudLink Gateway virtual
# (substitua os valores conforme necess#rio para o seu ambiente)
DEPLOYMENT_IP=198.51.100.20
DEPLOYMENT_NETMASK=24
DEPLOYMENT_GATEWAY=198.51.100.1
DEPLOYMENT_DNS=198.51.100.1
DEPLOYMENT_HOST_NAME=cloudlink.domain.com 

ovftool \
    --acceptAllEulas \
    --disableVerification \
    --noSSLVerify \
    --skipManifestCheck \
    --X:injectOvfEnv \
    --powerOn \
    --prop:cl.hostname=${DEPLOYMENT_HOST_NAME} \
    --prop:cl.ip0=${DEPLOYMENT_IP} \
    --prop:cl.netmask0=${DEPLOYMENT_NETMASK} \
    --prop:cl.gateway0=${DEPLOYMENT_GATEWAY} \
    --prop:cl.dns0=${DEPLOYMENT_DNS} \
    --datastore=${ESXI_DATASTORE} \
    Mitel-CloudLink-Gateway-1.0.0.ova \
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    "vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

2.5 Substituir um dispositivo Gateway

Se o dispositivo CloudLink Gateway ligado a uma conta de cliente CloudLink foi reposto
de fábrica ou substituído, deve voltar a ligar o novo dispositivo Gateway com a conta de
cliente CloudLink para reestabelecer a ligação da conta ao PBX.

Origem /
Destino

Dispositivo de
Hardware

Dispositivo
Virtual

SMBC Integrado no
MiVO400 MSL

Dispositivo de
Hardware

Suportado Suportado Não suportado Não suportado

Dispositivo
Virtual

Suportado Suportado Não suportado Não suportado

SMBC
Não suportado Não suportado Suportado Não suportado

Integrado no
MiVO400 MSL

Não suportado Não suportado Não suportado Suportado

A tabela seguinte elenca as plataformas que são suportadas para nova ligação após ser
alterado o tipo de plataforma.

Execute os seguintes passos para substituir e voltar a ligar um dispositivo Gateway.

1. Instale o novo dispositivo Gateway.
2. Aceda à Consola de CloudLink Accounts para integrar o novo dispositivo gateway

conforme indicado abaixo:

• Para plataformas autónomas, que possuem um gateway externo, aceda à
Consola de CloudLink Accounts:

• introduza o endereço IP do dispositivo de gateway num navegador suportado.
• ligar um navegador suportado ao gateway em http://cloudlink.local/.
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Note:
Para aceder ao gateway utilizando http://cloudlink.local/ o seu sistema
deve suportar mDNS. Para Windows, este suporte pode ser transferido e
instalado com os Serviços de Impressão Bonjour. Tem de fazê-lo a partir
de um dispositivo de computação localizado na mesma sub-rede LAN que
o CloudLink Gateway. Para obter mais informações, consulte Acesso ao
CloudLink Gateway. 

Após iniciar sessão, o gateway irá redirecioná-lo para a Consola CloudLink
Accounts.

• No caso de plataformas SMBC, que têm um gateway incorporado, aceda à consola
das CloudLink Accounts a partir do SMB Controller Manager. Para obter mais
informações, consulte Aceder ao CloudLink Gateway on page 15.

Após iniciar sessão, o gateway irá redirecioná-lo para a Consola de CloudLink
Accounts.

3. Na página do Painel de instrumentos de parceiros, a conta do cliente CloudLink
associada ao antigo dispositivo CloudLink Gateway exibirá o estado como Ligação
Perdida ao gateway.

4. A partir do painel Integrações, clique no ícone  associado à integração do
CloudLink Gateway. Depois de ter entrado na página de integração CloudLink
Gateway, o portal CloudLink Gateway tenta estabelecer uma ligação com o dispositivo
CloudLink Gateway antigo. Como a ligação não será bem-sucedida, abre uma página
apresentando um erro de Falha de Ligação.
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5. Na página de erro Falha de ligação, selecione as caixas de seleção contra as duas
perguntas de confirmação e clique em Ligação ao novo Gateway.

Note:

• Se não selecionar as duas caixas de seleção, o novo dispositivo CloudLink
Gateway não será ligado à conta de cliente CloudLink.

• Se a opção Ligar a novo Gateway estiver desativada e a mensagem de erro
Nenhum Gateway detetado para ligação for apresentada, deve primeiro
aceder à Consola de CloudLink Accounts seguindo as instruções descritas no
Passo 2.

6. Será apresentada uma das páginas seguintes:

• A página de configuração de rede do CloudLink gateway é apresentada
caso esteja a ligar um dispositivo gateway que tenha uma configuração de rede
similar ao dispositivo ligado previamente a esta conta. A opção Configuração
no gateway a ser ligado está selecionada por defeito. Reveja a informação
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e clique em Continuar. A página configuração de rede gateway CloudLink
é apresentada caso esteja a ligar um dispositivo gateway que tenha uma
configuração de rede similar ao dispositivo ligado a esta conta. A opção
Configuração no gateway a ser ligado está selecionada por defeito. Reveja a
informação e clique em Continuar.

• A página Selecionar a configuração de rede gateway CloudLink é apresentada
caso esteja a ligar um dispositivo gateway com uma configuração de rede que
não seja similar ao dispositivo ligado previamente a esta conta. Selecionar
Configuração armazenada na nuvem para continuar com a configuração de
rede anterior ou selecione Configuração no gateway a ser ligado para continuar
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com a nova configuração de rede no dispositivo gateway. Clique em Continue
(Continuar).

Abre-se um painel de confirmação de ligação.
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7. Digite a palavra “link” na caixa de texto que aparece dentro do painel, e clique em
Ligação a novo Gateway.

A integração do CloudLink Gateway tenta estabelecer uma ligação com o novo
dispositivo CloudLink Gateway. Se a conta tinha um PBX ligado previamente, essa
ligação também será reestabelecida.
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Dependendo da plataforma (independente ou SMBC), quer a página Ligar ou a
página Sincronizar será apresentada quando o novo dispositivo CloudLink gateway é
ligado à conta de cliente Cloudlink e a ligação PBX é reestabelecida.
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8. Depois da configuração bem-sucedida do gateway, a mensagem de estado associada
ao CloudLink Gateway no painel Integrações muda para Integração Concluída
como ilustrado abaixo.

2.6 Menu de Consola para CloudLink Gateway

O menu Consola no CloudLink Gateway permite que os comandos sejam executados
localmente para o gateway físico e virtual. Funções como Reposição de Dados,
Reposição de Fábrica, Ativar/Desativar acesso SSH para suporte Mitel podem ser
executadas usando estes comandos.
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Reposição de Dados

Reposição de Dados permite repor os dados que estão armazenados no aparelho
durante a integração.

Reposição de Fábrica

Reposição de Fábrica permite repor as partições de arranque e raiz para o padrão
de fábrica. Durante um processo de reposição de fábrica, a aplicação reinicia, inicia o
sistema de recuperação e depois restaura a partição de arranque e raiz. Este processo
pode levar de 15 a 20 minutos.

Para implantações virtuais ou SMBC, redistribua a lâmina VAPP ou SMBC para iniciar a
partir da predefinição de fábrica.

Ativar/Desativar acesso SSH

Este acesso SSH está desativado por predefinição. O SSH será solicitado apenas pelo
suporte da Mitel para investigar problemas dos clientes. A seleção da opção SSH ativa o
SSH no gateway físico durante 24 horas, a menos que ele seja desativado manualmente
dentro desse tempo. Quando o SSH está ativado, uma linha de texto é exibida acima
da opção Menu, indicando que o SSH está ativado. Para sair do Menu e voltar ao ecrã
inicial, pressione ALT+F1 para Windows e FN+F1 para MAC.

Pode aceder a estas funcionalidades para diferentes tipos de gateways.

• Para gateway físico, siga os seguintes passos:

1. Ligue um teclado e um monitor.
2. Pressione ATL+F2 para Windows e FN+F2 para MAC. Um menu exibindo opções

como Reposição de Dados, Reposição de Fábrica, Ativar acesso SSH para
suporte Mitel e Desativar acesso SSH é exibido.

3. Selecione a função que pretende executar.
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• Para gateway virtual, siga os seguintes passos:

1. A partir da consola VMware, pressione ALT+F2 para Windows e FN+F2 para MAC.
Um menu exibindo opções como Reposição de dados, Ativar acesso SSH para
suporte Mitel e Desativar acesso SSH é exibido.

2. Selecione a função que pretende executar.
• Para SMBC, ativar ou desativar a definição de SSH e endereço IP pode ser feito a

partir do SMB Controller Manager.
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This chapter contains the following sections:

• Entrar no Portal CloudLink Gateway
• Integrar clientes utilizando a barra de navegação ou uma única página
• Introduzir informações do cliente
• Configurar o site do Cliente
• Introduzir as informações do PBX
• Ligar ou sincronizar o PBX
• Implementar a aplicação CloudLink (opcional)
• Configurar definições e opções avançadas

Os tópicos listados abaixo fornecem instruções para a integração dos seus clientes, o que é
necessário para permitir que os clientes tenham acesso às aplicações CloudLink.

3.1 Entrar no Portal CloudLink Gateway

Um Parceiro Mitel ou um utilizador que tenha direitos administrativos sobre uma
conta de utilizador pode entrar no Portal CloudLink Gateway diretamente através do
URL https://gateway.mitel.io/.

Para iniciar sessão, um Parceiro Mitel deve clicar no botão MiAccess no ecrã de início
de sessão do Portal Gateway. Na página de início de sessão Mitel MiAccess, introduza
as suas credenciais MiAccess e clique em INICIAR SESSÃO para iniciar sessão no
Portal CloudLink Gateway.
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Para iniciar sessão, um utilizador administrativo deve introduzir a id de e-mail
(especificado na conta de utilizador) como o nome de utilizador e a palavra-passe
(especificada pelo utilizador ao registar a conta) como a palavra-passe, e clicar
em Seguinte para iniciar sessão no Portal CloudLink Gateway.

Note:
Se o endereço de e-mail de um utilizador estiver registado em várias contas, o
sistema identificará isso (enquanto inicia sessão) e solicitará que insira o ID da
Conta (associado à aplicação CloudLink em cuja sessão deseja entrar).

O Portal CloudLink Gateway abre e o Painel de instrumentos de parceiros é exibido.
A imagem seguinte mostra um exemplo de Painel de Instrumentos de Parceiros on
page 3 quando um Parceiro ou um utilizador administrativo entra na sessão do Portal
CloudLink Gateway pela primeira vez.
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3.2 Integrar clientes utilizando a barra de navegação ou
uma única página

Pode integrar um cliente passo a passo ao clicar em links na barra de navegação ou
pode executar todos os passos de uma única página ao selecionar a opção Descrição
Geral. Alguns dos passos de integração são diferentes para os dois tipos de plataforma
suportados listados abaixo:

Plataforma Autónoma com Gateway Externo on page 36

Plataforma SMBC/VA com Gateway Integrado on page 37

Plataforma Autónoma com Gateway Externo

A imagem abaixo mostra as etapas de integração de uma plataforma autónoma que liga
um Gateway externo a um MiVO400 PBX:

A integração de um cliente inclui os seguintes passos obrigatórios e opcionais:

• Requerida

• Cliente - Insira informações sobre o cliente incluindo o endereço postal e os
contactos administrativos.

• Gateway - Insira informações sobre o local físico do Gateway ou a máquina virtual
e configure endereços IP para associar o Gateway à CloudLink platform.

• PBX - Insira informações para configurar o PBX MiVoice Office incluindo o
endereço IP, credenciais CloudLink, número da porta e credenciais e extensão do
grupo de tronco SIP.

• Ligar - Ligue o PBX ao CloudLink Gateway e defina o horário de sincronização.
• Opcional

• Implementação - Implemente a aplicação CloudLink associada ao seu PBX (por
exemplo, Mitel One e Mitel MiVoice Office).

• Avançadas - Configure as configurações avançadas que podem ser utilizadas para
solucionar problemas, geralmente enquanto trabalha com o Mitel Support.
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Para plataformas autónomas, consulte Introduzir Informações do Cliente para obter
detalhes sobre o próximo passo do processo de integração (Cliente).

Plataforma SMBC/VA com Gateway Integrado

A imagem abaixo mostra os passos de integração de uma plataforma SMBC/VA, que
sincroniza um Gateway incorporado a um PBX MiVO400:

A integração de um cliente inclui os seguintes passos obrigatórios e opcionais:

• Requerida

• Cliente - Insira informações sobre o cliente incluindo o endereço postal e os
contactos administrativos.

• Gateway - Introduza informações sobre o local físico do Gateway.
• Sincronização - Sincronize o CloudLink Gateway com o PBX.

• Opcional

• Implementação - Implemente a aplicação CloudLink associada ao seu PBX (por
exemplo, Mitel One e Mitel MiVoice Office).

• Avançadas - Configure as configurações avançadas que podem ser utilizadas para
solucionar problemas, geralmente enquanto trabalha com o Mitel Support.

Para plataformas SMBC/VA, consulte Introduzir Informações do Cliente para obter
detalhes sobre o próximo passo do processo de integração (Cliente).

3.3 Introduzir informações do cliente
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Note:

Para plataformas SMBC/VA, é utilizado o passo Sincronização em vez dos passos
PBX e Ligar apresentados acima.

O passo do processo de integração do cliente requer a introdução de informações sobre
o cliente incluindo a definição de domínios e a adição de administradores do site.

1. Digite as seguintes informações:

• Informações do cliente - Introduza o nome do cliente e o endereço postal
completo (não necessariamente a localização do PBX). Certifique-se também de
selecionar o valor mais associado no menu Tipo de Negócio, que é usado apenas
como informação estatística para ajudar a Mitel a servir melhor os clientes.

• Contactos administrativos - Insira qualquer número de contactos como
administradores do site para fornecer a estes contactos privilégios avançados
para a gestão de aplicações CloudLink. Por exemplo, nas aplicações Mitel One
e MiVoice Office, um administrador pode adicionar, alterar ou eliminar outros
utilizadores da conta.

• Contactos de Apoio - Os Contactos de Apoio para uma conta de cliente incluem
um Responsável por Manutenção, um Administrador Local ou qualquer Outro
contacto adicionado pelo utilizador Parceiro ou um utilizador administrativo dessa
conta para quem são enviados todos os relatórios de emissão relativos a essa
conta.

• Responsável por Manutenção: Faz a manutenção do sistema pelo cliente.
• Administrador local: Administra o sistema a partir do site.
• Outro: Qualquer outro utilizador designado para ser um contacto de apoio para

a conta do cliente.

Quando um cliente comunica um problema com uma aplicação CloudLink, é
enviado um e-mail para os Contactos de Apoio. Os Contactos de Apoio são
responsáveis por abordar os problemas reportados pelos seus clientes e, quando
necessário, contactar o Apoio Técnico de Parceiros Mitel através dos canais
apropriados. Para adicionar um Contacto de Apoio, introduza o nome e o endereço
de e-mail do Responsável por Manutenção, do Administrador local, ou de
qualquer Outro utilizador, como ilustrado na figura abaixo.
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Note:
É obrigatório adicionar pelo menos um Responsável por Manutenção e
Administrador local quando um novo cliente estiver a ser integrado. Pode
adicionar os Contactos de Apoio que desejar.

2. Clique em Seguinte para continuar a configurar o Gateway. Clique em Cancelar para
descartar as alterações e retornar ao painel de instrumentos do parceiro. Se for um
Parceiro, pode clicar em Guardar e Retroceder para guardar as alterações e retornar
ao painel de instrumentos do Parceiro.

Consulte Configurar o Site do Cliente para obter informações sobre o próximo passo do
processo de integração (Gateway).

3.4 Configurar o site do Cliente

Note:
Para plataformas SMBC/VA, é utilizado o passo Sincronização em vez dos passos
PBX e Ligar apresentados acima.

O passo Gateway do processo de integração do cliente requer o seguinte:
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Para plataformas autónomas SMBC e VA, configure o site CloudLink Gateway do
cliente, fazendo o seguinte:

• Na área Gateway Information, introduza o nome do site e o endereço completo para a
localização física do PBX, caso seja diferente do endereço comercial (preenchido por
defeito).

Note:
A etiqueta (pré-visualização) associada a um país indica que o país foi
recentemente adicionado à lista de países que suportam a implementação
completa da solução CloudLink. Se houver algum problema, contacte o Suporte
Técnico do Parceiro Mitel através dos canais apropriados.

No caso de plataformas autónomas, configure as portas Ethernet no dispositivo
Gateway externo ou na máquina virtual fazendo o seguinte:

• Na área de Configuração de Ethernet do dispositivo, escolha uma das seguintes
opções. Pode configurar o seu servidor DHCP para atribuir um endereço IP fixo ao
CloudLink Gateway ou pode fornecer uma configuração de IP estático. Para obter
mais informações sobre essas opções, consulte a secção Atribuir um endereço IP no
tópico Instalar o dispositivo CloudLink Gateway.

• Selecione DHCP para ativar o seu servidor DHCP para definir os endereços IP
necessários.

• Selecione Estático para definir manualmente os seguintes endereços IP:

• Endereço IP (endereço IP estático atribuído à Porta 1)
• Máscara de sub-rede (máscara de sub-rede da LAN à qual a porta 1 está ligada)
• Gateway por defeito (endereço IP do router que o CloudLink Gateway irá utilizar

para encaminhar o tráfego IP para a Internet)
• Servidores DNS (endereços IP separados por vírgulas com o servidor DNS

principal listado primeiro)

Para todas as plataformas, clique em Gravar ou Seguinte.

Para plataformas autónomas, consulte Introduzir informações sobre PBX para obter
detalhes sobre o próximo passo do processo de integração (PBX).

Para plataformas SMBC/VA, consulte Ligue ou sincronize o PBX para obter informações
sobre o próximo passo do processo de integração (Sincronização).
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3.5 Introduzir as informações do PBX

O passo do processo de integração do cliente do PBX requer a introdução de
informações sobre o PBX para começar a estabelecer uma ligação entre ele e a
CloudLink platform.

Note:
O passo do PBX é obrigatório apenas para plataformas autónomas. Para
plataformas SMBC/VA, vá a Ligar ou Sincronizar o PBX para obter informações
sobre o passo de Sincronização (utilizado em vez dos passos do PBX e Ligar
demonstrado acima).
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1. Introduza a informação como se segue:

• Para MiVoice Office 400

a. Tipo PBX: Na lista pendente em Tipo PBX, selecione MiVoice Office 400.
b. Nome PBX: Introduza qualquer nome (será utilizado como o ID de PBX para as

suas aplicações CloudLink).
c. Endereço IP: Introduza o endereço IP do PBX selecionado.
d. Porta: Introduza o número da porta se este for diferente do número de porta

padrão selecionado para o serviço CSTA durante Configurar o MiVO400 na
plataforma SMBC on page 74.

e. Nome de Utilizador do Sistema CloudLink:Introduza o mesmo nome de
utilizador introduzido durante Configurar o MiVO400 na plataforma autónoma on
page 62.

f. Palavra-passe do Sistema CloudLink: Introduza a mesma palavra-passe
introduzida durante Configurar o MiVO400 na plataforma autónoma on page
62.

Para plataformas autónomas e SMBC, consulte Ligar ou sincronizar o PBX
on page 47 para obter detalhes sobre os próximos passos do processo de
integração (Ligar ou Sincronizar).

• Para MX-One:
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a. Tipo PBX:Da lista pendente em Tipo PBX, selecione MX-ONE.
b. Nome PBX: Introduza qualquer nome (será utilizado como o ID de PBX para as

suas aplicações CloudLink).
c. Endereço IP: Introduza o endereço IP do PBX selecionado.
d. Porta: Introduza o número da porta se este for diferente do número de porta

padrão selecionado para o serviço CSTA.

• Para a MiVoice Business:
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a. Tipo PBX: A partir da lista pendente em Tipo PBX, selecione MiVoice
Business.

b. Nome PBX: Introduza qualquer nome (será utilizado como o ID de PBX para as
suas aplicações CloudLink).

c. Endereço IP ou FQDN: Introduza o endereço IP ou o valor FQDN que foi
introduzido no formulário do Elemento de Rede MiVB.

d. Endereço IP MBG ou FQDN: Introduza o endereço IP MBG ou FQDN.
e. Palavra-passe MBG: Introduza a palavra-passe.
f. Carregue ou modifique o certificado.

• Se estiver a realizar o processo de integração pela primeira vez, clique em
Escolher ficheiro e selecione o certificado na sua pasta local.
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Depois de selecionar o certificado, o nome do certificado é exibido em
Carregar Certificado de Raiz CA. Para remover o certificado selecionado,
clique em Remover Certificado Raiz CA.
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• Se um certificado já estiver carregado, o Certificado anteriormente
carregado é exibido. Para carregar um novo certificado, deve remover o
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certificado anterior, clicando em Remover Certificado Raiz CA e, em seguida,
carregar o novo certificado.

2. Clique em Seguinte se estiver a realizar o processo de integração pela primeira vez
ou clique em Guardar para guardar quaisquer alterações que tenha feito.

3.6 Ligar ou sincronizar o PBX

Este passo do processo de integração do cliente é ligar ou sincronizar o Gateway com o
PBX.

Ligue ou Sincronize o seu PBX MiVO400 com o CloudLink Gateway ao usar as
instruções abaixo para o seu tipo de plataforma:

Plataforma Autónoma com Gateway Externo on page 48

Plataforma SMBC/VA com Gateway Incorporado on page 48
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Plataforma Autónoma com Gateway Externo

1. Quando vir a caixa de diálogo Iniciar ligação com PBX, clique no botão verde Ligar.
Uma mensagem de "Ligação bem-sucedida" deve aparecer como demonstrado
abaixo.

2. Na caixa Horário de Sincronização do PBX, introduza o número de minutos
desejado.

3. Se for exibida uma mensagem de erro, consulte Solução de problemas para obter
informações sobre como resolver um erro.

4. Clique em Seguinte.

Plataforma SMBC/VA com Gateway Incorporado

1. Quando vir o diálogo Sincronizar dados do PBX, clique no botão verde Sincronizar.
Uma mensagem de "sincronização bem-sucedida" deve aparecer como demonstrado
abaixo. Se isto incluir uma mensagem de aviso sobre endereços de e-mail em falta,
clique no link ver lista desses utilizadores para identificar os utilizadores que têm
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um endereço de e-mail em falta atribuído no PBX. Um utilizador não pode registar a
sua aplicação Mitel One sem um endereço de e-mail atribuído.

2. Se for exibida uma mensagem de erro, consulte Solução de problemas para obter
informações sobre como resolver um erro.

3. Clique em Seguinte.

Note:
Para os utilizadores de PBX que já foram importados para o CloudLink, qualquer
alteração no nome do utilizador feita no PBX pode ser sincronizada com o CloudLink
ao clicar na opção Sincronizar.

Para plataformas SMBC autónomas, consulte Implementar a aplicação CloudLink para
obter detalhes sobre o próximo passo do processo de integração (Mitel One).

3.7 Implementar a aplicação CloudLink (opcional)

Este passo opcional do processo de integração do cliente permite a implementação da
aplicação CloudLink.
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Note:
Para plataformas SMBC, é utilizado o passo Sincronização em vez dos passos
PBX e Ligar apresentados acima.

A implementação das aplicações Mitel One ou Mitel MiVoice Office requer o envio de e-
mails de implementação.

Enviar E-mails de Implementação

Para especificar os utilizadores para quem serão enviados os e-mails de
implementação, utilize a opção Selecionar utilizadores (consultar a figura a seguir).

Ao clicar nesta opção, é exibida a Lista de utilizadores elegíveis (consultar a figura
seguinte) que elenca todos os utilizadores que têm um endereço de e-mail configurado
no PBX do MiVoice Office 250. Para especificar os utilizadores a quem serão enviados
os e-mails de implementação (e-mails de boas-vindas), selecione a caixa de seleção ao
lado do seu nome e clique em Enviar e-mails de implementação.
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Note:
Não pode enviar e-mails de implementação para utilizadores elegíveis que tenham o
mesmo endereço de e-mail.

Para ambas as plataformas (autónoma e SMBC), consulte Configurar definições e
opções avançadas para obter informações sobre o próximo e último passo (opcional) do
processo de integração (Avançado).

Concluir a construção da conta

Os utilizadores devem clicar no botão Finalizar a construção da sua conta no e-mail
de boas-vindas que recebem para registar as suas informações na Mitel e construir
uma conta para poder entrar nas aplicações Mitel One ou MiVoice Office. Para mais
informações, consulte Registar e Aceder à Mitel One Web Application ou consulte
o tópico Registar a Sua Aplicação MiVoice Office na documentação MiVoice Office,
respetivamente.
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Utilizadores Registados

Para ver uma lista de todos os utilizadores que concluíram com sucesso a construção
das suas contas de utilizador, clique na opção Apresentar Utilizadores Registados. A
página da lista de utilizadores registados abre (consulte a figura a seguir), elencando
o nome, número da extensão do telemóvel e o endereço de e-mail de todos os
utilizadores registados.

Para ambas as plataformas (autónoma e SMBC), consulte Configurar definições e
opções avançadas para obter informações sobre o próximo e último passo (opcional) do
processo de integração (Avançado).

3.8 Configurar definições e opções avançadas

Note:

Para plataformas SMBC, é utilizado o passo Sincronização em vez dos passos
PBX e Ligar apresentados acima.

Este passo do processo de integração do cliente permite selecionar definições
avançadas e opções que são úteis para solucionar problemas, especialmente quando se
trabalha com o Apoio da Mitel.
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Definições avançadas

É possível definir dígitos iniciais para os seguintes tipos de chamadas para gerir conflitos
para planos de seleção de percursos complexos.

• Dígitos de entrada - Definir dígitos que serão utilizados para encaminhar chamadas
direcionadas das aplicações CloudLink para o PBX.

• Dígitos de saída - Definir dígitos que serão utilizados para encaminhar chamadas
direcionadas do PBX para aplicações CloudLink.

Horário de Atualizações Automáticas

Quando o Gateway instala uma atualização, pode ocorrer uma curta interrupção de
serviço onde os utilizadores podem ter dificuldade em efetuar chamadas através do
Gateway. É recomendado que selecione um tempo de atualização automática como
ilustrado abaixo e clique em Guardar para minimizar o impacto da interrupção do
serviço. Observe que as atualizações são periódicas, pode não haver atualização
quando o horário necessita de um ponto de verificação de atualização, e nem todas as
atualizações causam uma interrupção.
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Registos

O apoio a produtos Mitel pode solicitar registos da Gateway se ela não estiver ligada à
CloudLink platform. Utilize o botão Transferir Registos para copiar os registos para o seu
navegador de maneira que possa fornecê-los ao apoio da Mitel.

Localização de Chamadas

O apoio ao produto Mitel pode solicitar que localize chamadas por um período de tempo
específico durante o qual o Gateway pode recolher informações detalhadas sobre
as suas chamadas de Voz sobre IP (SIP). Pode então transferir as informações da
chamada localizada para o seu navegador para que possa fornecê-las ao apoio da Mitel.
Esta opção é tipicamente utilizada para análise forense de qualidade degradada de
chamadas.

Opções de Sistema

Se tiver uma plataforma autónoma com um Gateway externo, como último recurso,
após consultar o Apoio da Mitel, pode precisar de utilizar uma das Opções do Sistema
demonstradas abaixo:

• Predefinição de fábrica - Escolha esta opção para restaurar o Gateway para as
configurações predefinidas de fábrica. O Gateway terá de ser reprogramado após a
escolha desta opção. Se necessário, contacte o Apoio da Mitel para orientação.

Note:
A opção Predefinição de fábrica está disponível apenas para o gateway físico; ela
não está disponível para o gateway virtual.

• Reiniciar - Escolha esta opção para reiniciar o Gateway e recuperar o serviço se o
Gateway não estiver a funcionar corretamente.
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mostradas acima não estão disponíveis. No entanto, um administrador pode aplicar o
comando Retomar ao Mitel-CloudLink Gateway no ecrã Software > Aplicações da
consola administrativa do SMB Controller Manager, como ilustrado abaixo.

Versão do sistema
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de atualização programado.



Configurar um MiVoice Office 400 PBX 4
This chapter contains the following sections:

• Configurar o MiVO400 na plataforma autónoma
• Configurar o MiVO400 na plataforma SMBC
• Configurar o MiVO400 em Dispositivo Virtual

As seguintes implementações são suportadas quando se utiliza um MiVoice Office 400 PBX
na CloudLink platform.

Implementações suportadas

• MiVoice Office 400 PBX em plataforma autónoma com gateway externo.

• M470 é suportado (M430 e M415 não são suportados)
• O dispositivo virtual é suportado

• MiVoice Office 400 PBX numa plataforma SMBC com gateway integrado.
• MiVoice Office 400 PBX numa plataforma VA com gateway integrado

Pré-requisitos:

• MiVoice Office 400 PBX Edição 6.1 ou posterior para gateway integrado em SMBC e para
gateway externo, MiVoice Office 400 PBX Edição 7.0 ou posterior para gateway integrado
em VA.

• Requer Garantia de qualidade atual de Software e licença de utilizador final.
• O CloudLink Gateway deve estar no nó mestre num ambiente AIN (Advanced Intelligent

Network).
• O "CloudLink Gateway para SMBC" é necessário para plataformas SMBC.
• O "CloudLink Gateway para VA" é necessário para plataformas VA.

Note:

As aplicações CloudLink podem ser instaladas no MiVoice Office 400 PBX de um cliente
juntamente com a maioria das outras aplicações, exceto o MiCollab Client.

Para saber se a implementação de um cliente foi concluída com sucesso ou se é necessário
mais trabalho, aceda ao Painel de parceiros no Portal CloudLink Gateway e veja a
mensagem de estado para o cliente pretendido.
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Quando o trabalho de configuração do PBX tiver sido concluído, o que inclui todo o trabalho
de Integração do cliente, o CloudLink Gateway é configurado automaticamente e não há
programação adicional a fazer. Repare que todas as alterações feitas no PBX MiVoice Office
são propagadas imediatamente para a CloudLink Platform.

Número de utilizadores Mitel One ou MiVoice Office suportados no MiVoice 400 PBX

A tabela seguinte resume o número máximo de utilizadores Mitel One ou MiVoice
Office suportados no MiVoice 400 PBX.

Ambi
ente de 
Testes

Vers
ões 
míni
mas

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Máximo
de ut
ilizador
es Mitel
 One

Chamada Simultân
ea Máxima (Comut
ação Direta)

Chamada Simultânea
Máxima (Comutação
 Indireta)

SMBC -
Gateway
CloudLink
Interno

SMBC Integrado
no
SMBC

50 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 15 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Mitel
470 -
CloudLink
Gateway
Externo

6,3 ou
posterior

Mitel
Físico
470

CloudLink
Gateway

300 • 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno
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Ambi
ente de 
Testes

Vers
ões 
míni
mas

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Máximo
de ut
ilizador
es Mitel
 One

Chamada Simultân
ea Máxima (Comut
ação Direta)

Chamada Simultânea
Máxima (Comutação
 Indireta)

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
Virtual -
CloudLink
Gateway
Virtualizado

Dispositivo
Virtual

OVA 300 Dispositivo
padrão com CPU
de 1 core e 2 GB
de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/

Dispositivo padrão
com CPU de 1
core e 2 GB de
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para Mitel

CloudLink Gateway User Guide 58



Configurar um MiVoice Office 400 PBX

Ambi
ente de 
Testes

Vers
ões 
míni
mas

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Máximo
de ut
ilizador
es Mitel
 One

Chamada Simultân
ea Máxima (Comut
ação Direta)

Chamada Simultânea
Máxima (Comutação
 Indireta)

MiVoice Office
(GSM)

Dispositivo
de grandes
dimensões
com CPU de 8
cores e 4GB de
RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
Interno

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office para
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

One/MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
de grandes
dimensões com
CPU de 8 cores
e 4GB de RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Ambi
ente de 
Testes

Vers
ões 
míni
mas

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Máximo
de ut
ilizador
es Mitel
 One

Chamada Simultân
ea Máxima (Comut
ação Direta)

Chamada Simultânea
Máxima (Comutação
 Indireta)

Note:
125 chamadas
simultâneas
são
suportadas
apenas se o
aparelho for
actualizado
para a versão
OVA 1.1.3 ou
posterior.

Note:
125 chamadas
simultâneas
são suportadas
apenas se o
aparelho for
actualizado
para a versão
OVA 1.1.3 ou
posterior.

MSL 7.0
HF2
ou
posterior

Virtual
Appliance/
MSL

OVA/
MSL

300 Dispositivo
padrão com CPU
de 2 cores e 2GB
de RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/

Dispositivo padrão
com CPU de 2
cores e 2GB de
RAM

• 25 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 50 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para Mitel
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Ambi
ente de 
Testes

Vers
ões 
míni
mas

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Máximo
de ut
ilizador
es Mitel
 One

Chamada Simultân
ea Máxima (Comut
ação Direta)

Chamada Simultânea
Máxima (Comutação
 Indireta)

MiVoice Office
(GSM)

Dispositivo
de grandes
dimensões
com CPU de 8
cores e 5GB de
RAM

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
Mitel One/
MiVoice
Office

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
Interno

• 125 Mitel
One/MiVoice
Office para
PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice
Office para
Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice
Office (GSM)
para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

One/MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
de grandes
dimensões com
CPU de 8 cores
e 5GB de RAM

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel
One/MiVoice
Office

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para Interno

• 125 Mitel One/
MiVoice Office
para PSTN

• 16 Mitel One/
MiVoice Office
para Mitel
One/MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One/
MiVoice Office
(GSM) para
Mitel One/
MiVoice Office
(GSM)
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Note:
Os valores máximos mencionados na tabela estão sujeitos à largura de banda disponível.
Para obter informações sobre as melhores práticas recomendadas para implementações
de sites CloudLink, consulte Melhores Práticas para Implementação de Sites.

Documentação

Escolha um dos seguintes tópicos para a plataforma que está a ser usada para configurar o
seu MiVoice Office 400 PBX (MiVO400) para integrar no CloudLink. Para a documentação do
PBX, clique aqui.

4.1 Configurar o MiVO400 na plataforma autónoma

Este tópico explica como configurar um PBX MiVoice Office 400 numa plataforma
autónoma (com Gateway externo) para se integrar no CloudLink. Para instruções
detalhadas sobre o PBX, consulte a documentação técnica do MiVO400.

Utilize as instruções nas secções abaixo nesta ordem específica para garantir que o seu
MiVO400 está corretamente integrado no CloudLink. Deixe todas as outras definições
(não mencionadas especificamente nestas secções) definidas com o valor padrão.

1. Criar Credenciais da Aplicação CloudLink
2. Ativar Serviço CSTA
3. Adicionar utilizadores da aplicação CloudLink
4. Configurar SIP Multi-Linhas e Gerir Permissão de Chamadas on page 67
5. Ativar Serviço CTI on page 69
6. Integrar clientes
7. Verificar redes SIP
8. Verificar o serviço Mitel CloudLink Gateway
9. Configurar a funcionalidade de Reencaminhamento de Chamadas GSM

Criar Credenciais da Aplicação CloudLink

Para fins de licenciamento, um utilizador administrador deve ser adicionado ao PBX
MiVoice Office 400 para criar credenciais da aplicação CloudLink, o que define o
CloudLink Gateway como uma aplicação confiável.
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1. Navegue até Configuração > Sistema > Controlo de Acesso > Conta de Utilizador
e clique no botão Novo.

2. Crie um utilizador administrador como indicado abaixo.

• No campo Nome de utilizador, introduza qualquer nome de utilizador com 25
carateres ou menos.

• No campo Palavra-passe, introduza qualquer palavra-passe válida que tenha 255
carateres ou menos.
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Note:

Os valores de nome de utilizador e palavra-passe inseridos aqui também
devem ser inseridos nos campos Nome de utilizador do Sistema CloudLink
e Palavra-passe do Sistema CloudLink na secção Configurar PBX do
Portal CloudLink Gateway durante a integração do cliente. Para obter mais
informações, consulte Informações do MiVoice Office 400 PBX.

• No campo Confirmação de palavra-passe, introduza novamente a mesma
palavra-passe.

• No campo Perfil de Autorização, selecione a opção de Acesso ao CloudLink.
• No campo Acesso a ficheiros, selecione a opção Ler e escrever.

3. Clique no botão Aplicar para criar este utilizador. Verifique se uma marca de seleção
verde aparece na coluna Ativo ao lado do novo utilizador.

Ativar Serviço CSTA

O serviço CSTA (computer-supported telecommunications applications) precisa de ser
ativado.

1. Navegue até Configuração > Rede de IP > Serviço CSTA.
2. Marque a caixa de seleção ao lado do campo do Serviço CSTA ativo.
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3. Deixe a porta de serviço do CSTA definida para o valor padrão de 7001. Se
necessário, pode definir isto para um número diferente.

Note:
O número da porta de serviço definido aqui também deve ser definido no
campo Porta na secção Configurar PBX do Portal CloudLink Gateway durante
a integração do cliente. Para obter mais informações, consulte Informações do
MiVoice Office 400 PBX.

Adicionar utilizadores da aplicação CloudLink

O PBX do MiVoice Office 400 precisa de ser programado para adicionar todos os
utilizadores que poderão aceder a aplicações CloudLink como as aplicações Mitel One
ou a Mitel MiVoice Office.

Para criar um utilizador:

1. Navegar para Configuração > Utilizadores

65 CloudLink Gateway User Guide



Configurar um MiVoice Office 400 PBX

2. Introduza as seguintes informações necessárias para cada utilizador da aplicação
Mitel One ou a Mitel MiVoice Office:

• Nome
• Endereço de e-mail

3. Clique em Guardar. Os utilizadores serão propagados através de notificações push
para a CloudLink platform.

Note:
Quando os utilizadores registam a sua aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office
pela primeira vez, o terminal de softphone do MiVoice Office é criado e atribuído a
esses utilizadores no PBX do MiVoice Office 400.

Para iniciar a sessão na aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office, um utilizador
deve ter válido:

• Garantia do Software MiVoice 400 (SWA) autorizado pela Mitel
• Licença do terminal do softphone MiVoice Office no MiVoice 400 PBX.

Se o utilizador não tiver estas duas licenças ou se estas licenças tiverem expirado,
aparece um alerta de Sem Licença Disponível quando o utilizador tenta iniciar sessão
na aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office e o utilizador não conseguirá iniciar
sessão. O utilizador deve então obter novas licenças ou renovar as licenças existentes
para continuar a utilizar a aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office.
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Para editar o endereço de e-mail de um utilizador:

1. Navegar para Configuração > Utilizadores.
2. Introduza o novo e-mail do utilizador no campo Endereço de e-mail.
3. Clique em Aplicar para guardar as alterações.
4. Sincronize o PBX do MiVoice Office 400 com o CloudLink Gateway para que as

mudanças se reflitam na CloudLink platform.

Configurar SIP Multi-Linhas e Gerir Permissão de Chamadas

Para ativar a chamada em espera na aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office,
deve:

• configurar o terminal SIP MiVO-400 que representa o softphone SIP para definir o
valor Multi linhas definido como sendo 3.

• no Conjunto de Permissões:

• ativar Chamada em Espera para o softphone
• desativar Ocupado quando ocupado para o softphone.

Para configurar estas definições, proceda da seguinte forma:

1. Navegar para Configuração > Terminais > Terminais Padrão.
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2. Defina o valor para 3 no campo Multi linhas na secção Mais definições.

3. Clique em Aplicar para guardar as alterações.
4. Navegue até Utilizadores > Conjunto de Permissões.
5. Clique na permissão necessária definida a partir da lista. Abre-se um painel.
6. Em Chamadas de saída, selecione a caixa de seleção ao lado de Chamada em

espera para a ativar.
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7. Em Chamadas de entrada, desmarque a caixa de seleção ao lado de Ocupado
quando ocupado para a desativar.

8. Clique em Aplicar para guardar as alterações.

Ativar Serviço CTI

Para controlar os recursos de chamada no telefone de secretária de um utilizador que
está a utilizar a aplicação web Mitel One ou a MiVoice Office Web Application, deve
ativar o serviço Telefonia Integrada com o Computador (CTI) no telefone de secretária
associado à conta Mitel CloudLink do utilizador. Para ativar esta definição, o utilizador
necessita ter um telefone de secretária MiVO400 em funcionamento e verificar o número
da extensão indicado na conta do Mitel CloudLink.

Para ativar o serviço CTI no telefone de secretária, proceda da seguinte forma:

1. Navegue para Configuração > Utilizadores > Lista de Utilizadores.
2. Selecione o utilizador cujo telefone de secretária precisa configurar. A página dos

Utilizadores abre-se.
3. Na secção Definições, clique na lista suspensa associada à opção Usar para CTI e

escolha o telefone de secretária associado à conta Mitel CloudLink do utilizador.
4. Clique em Aplicar para guardar as alterações.
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Integrar cliente

O próximo passo do processo de integração é completar os passos do Integrar Clientes.
Quando a integração estiver concluída, as atualizações do MiVO400 são concluídas
automaticamente. Volte a esta página para continuar com a próxima secção abaixo.

Verificar redes SIP

Para redes SIP, é criado automaticamente um utilizador do Ponto local SIP. Para
verificar isso, navegue até Configuração > Rede privada > rede SIP e certifique-se que
foi criado um nome de utilizador em Ponto Local SIP como ilustrado abaixo.

Verificar o serviço Mitel CloudLink Gateway

Para verificar o serviço, navegue até Configuração > Serviços > Mitel CloudLink
Gateway e certifique-se que a caixa de seleção ao lado do campo Serviço ativo está
selecionada como ilustrado abaixo.
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Configurar a funcionalidade de Reencaminhamento de Chamadas GSM

O MiVoice Office 400 PBX precisa de ser configurado conforme explicado abaixo
para suportar a funcionalidade Reencaminhamento de chamadas de GSM para as
aplicações CloudLink.

1. Navegue até Configuração > Serviços > Mitel CloudLink Gateway.
2. Sob o título número DDI (DID), selecione o plano DDI (DID) utilizado e um DDI não

utilizado no número de Reencaminhamento de Chamada.
3. Sob o título números de marcação do cliente Mitel Office, defina o número de

Reencaminhamento de Chamada completo.
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Note:
O reencaminhamento de Chamada através do número sob o cabeçalho de
números de marcação do cliente Mitel Office deve ser configurado no formato
E.164.

4. Para verificar o número DDI (DID) que foi criado acima, navegue até Configuração
> Encaminhamento > Visualização Gráfica para confirmar que o número correto
surge no cabeçalho do plano DDI (DID) apresentado abaixo.

5. Se a funcionalidade Reencaminhamento de chamadas de GSM utiliza o acesso
ao tronco SIP, a definição servidor de comunicação via dados RTP de relé
(comutação indireta) é desativada (não selecionada) por defeito para a interface do
tronco. Se não for possível receber chamadas GSM, pode ser devido a um problema
de configuração do firewall. Os dados endereçados às portas 65336-65534 /
udp (rtp) devem ser encaminhados para o endereço IP do CloudLink Gateway.
Alternativamente, o relé RTP deve estar ativado: navegue até Configuração >
Encaminhamento > Exibição de Lista > Interfaces de Rede e na secção NAT da
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interface, selecione a caixa de seleção Servidor de comunicação via dados RTP de
relé (comutação indireta). Observe que ativar o relé RTP requer mais canais VoIP.

6. Se o seu PBX do MiVoice Office 400 PBX estiver configurado para utilizar códigos
de acesso de troca para outras aplicações Mitel, a opção Ativar conclusão
automática apresentada abaixo deve ser selecionada. Para fazer isso, navegue até
Configuração > Encaminhamento > Trocar > Geral e selecione a caixa de seleção
Ativar conclusão automática na secção Conclusão automática do código de
acesso de troca....

4.2 Configurar o MiVO400 na plataforma SMBC

Este tópico explica como configurar um PBX do MiVoice Office 400 numa plataforma
SMBC (com Gateway incorporado) para integrar no CloudLink. Para instruções
detalhadas sobre o PBX, consulte a documentação técnica do MiVO400.
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Utilize as instruções nas secções abaixo nesta ordem específica para garantir que o seu
MiVO400 está corretamente integrado no CloudLink. Deixe todas as outras definições
(não mencionadas especificamente nestas secções) definidas com o valor padrão.

1. Adicionar utilizadores da aplicação CloudLink
2. Instalar a aplicação Mitel CloudLink Gateway
3. Link de configuração da aplicação de acesso
4. Integrar clientes
5. Verifique o CloudLink SMBC
6. Verificar o Serviço CSTA
7. Verificar redes SIP
8. Verificar o serviço Mitel CloudLink Gateway
9. Configurar a funcionalidade de Reencaminhamento de Chamadas GSM

Adicionar utilizadores da aplicação CloudLink

O PBX do MiVoice Office 400 precisa de ser programado para adicionar todos os
utilizadores que poderão aceder a aplicações CloudLink como o Mitel One ou a
aplicação Mitel MiVoice Office.

Para criar um utilizador:

1. Navegar para Configuração > Utilizadores
2. Introduza as seguintes informações necessárias para cada utilizador da

aplicação Mitel One ou Mitel MiVoice Office:

• Nome
• Endereço de e-mail
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3. Clique em Guardar. Os utilizadores serão propagados através de notificações push
para a CloudLink platform.

Note:
Quando os utilizadores registam a sua aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office
pela primeira vez, o terminal de softphone do MiVoice Office é criado e atribuído a
esses utilizadores no PBX do MiVoice Office 400.

Para iniciar sessão na aplicação Mitel One ou Mitel MiVoice Office, um utilizador deve ter
válido:

• Garantia do Software MiVoice 400 (SWA) autorizado pela Mitel
• Licença do terminal do softphone MiVoice Office no MiVoice 400 PBX.

Se o utilizador não tiver estas duas licenças ou se estas licenças tiverem expirado,
aparece um alerta de Sem Licença Disponível quando o utilizador tenta iniciar sessão
na aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office e o utilizador não conseguirá iniciar
sessão. O utilizador deve então obter novas licenças ou renovar as licenças existentes
para continuar a utilizar a aplicação Mitel One ou a Mitel MiVoice Office.

Para editar o endereço de e-mail de um utilizador:

CloudLink Gateway User Guide 76



Configurar um MiVoice Office 400 PBX

1. Navegar para Configuração > Utilizadores.
2. Introduza o novo e-mail do utilizador no campo Endereço de e-mail.
3. Clique em Aplicar para guardar as alterações.
4. Sincronize o PBX do MiVO 400 com o CloudLink Gateway para que as mudanças se

reflitam na CloudLink platform.

Instalar a aplicação Mitel CloudLink Gateway

Instale o software da aplicação Mitel CloudLink Gateway ao utilizar a consola
administrativa do SMB Controller Manager. A documentação técnica do MiVO400
fornece instruções detalhadas para instalar ficheiros de aplicações e configurar os
indicadores LED associados no SMB Controller Manager.

Após a instalação deste software, verá o Mitel CloudLink Gateway (Configuração
de aplicações) elencado nas Aplicações atualmente instaladas no SMB Controller
Manager.

Link de configuração da aplicação de acesso

Para completar corretamente a integração do cliente, deve-se aceder ao Portal
CloudLink Gateway pela primeira vez a partir do SMB Controller Manager.

Navegue até Software > Aplicações e clique no link Configuração de Aplicações
ilustrado na imagem acima. Após a conclusão da integração do cliente, pode-se aceder
ao Portal CloudLink Gateway de várias maneiras diferentes. Para mais detalhes,
consulte Acesso ao CloudLink Gateway.
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Integrar cliente

O próximo passo do processo de integração é completar os passos do Integrar Clientes.
Quando a integração estiver concluída, as atualizações do MiVO400 são concluídas
automaticamente. Volte a esta página para continuar com a próxima secção abaixo.

Verifique a Conta CloudLink SMBC/VA

Um nome de utilizador é automaticamente criado e configurado como parte da
instalação da aplicação Mitel CloudLink Gateway. Para verificar se um nome de
utilizador foi definido como CloudLink=Gateway=SMBC (CloudLink=Gateway
para plataforma VA) como ilustrado abaixo, navegue até Configuração > Sistema >
Controlo de acesso > Conta de utilizador.

Verificar o Serviço CSTA

O serviço CSTA (computer-supported telecommunications applications) é
automaticamente ativado e definido para a porta 7001 por defeito. Para verificar isso,
navegue até Configuração > rede IP > serviço CSTA e certifique-se que a caixa de
seleção está selecionada junto a serviço CSTA como ilustrado abaixo.
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Verificar redes SIP

Para redes SIP, é criado automaticamente um utilizador do Ponto local SIP. Para
verificar isso, navegue até Configuração > Rede privada > rede SIP e certifique-se que
foi criado um nome de utilizador em Ponto Local SIP como ilustrado abaixo.

Verificar o serviço Mitel CloudLink Gateway

Para verificar o serviço, navegue até Configuração > Serviços > Mitel CloudLink
Gateway e certifique-se que a caixa de seleção junto ao campo Serviço ativado está
selecionada como ilustrado abaixo.
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Configurar a funcionalidade de Reencaminhamento de Chamadas GSM

O PBX do MiVoice Office 400 precisa de ser configurado conforme explicado abaixo
para suportar a funcionalidade de "Passar Chamadas" de GSM para as suas aplicações
CloudLink.

1. Navegue até Configuração > Serviços > Mitel CloudLink Gateway.
2. Sob o título número DDI (DID), selecione o plano DDI (DID) utilizado e um DDI não

utilizado no número de Reencaminhamento de Chamada.
3. Sob o título números de marcação do cliente Mitel Office, defina o número de

Reencaminhamento de Chamada completo.
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Note:
O reencaminhamento de Chamada através do número sob o cabeçalho de
números de marcação do cliente Mitel Office deve ser configurado no formato
E.164.

4. Para verificar o número DDI (DID) que foi criado acima, navegue até Configuração
> Encaminhamento > Visualização Gráfica para confirmar que o número correto
surge no cabeçalho do plano DDI (DID) apresentado abaixo.

5. A definição do Servidor de comunicação via dados RTP de relé (comutação
indireta) está desativada por defeito (não selecionada). Se esta definição for ativada
por qualquer motivo, as chamadas GSM recebidas não serão recebidas. Para evitar
ou resolver este problema, navegue até Configuração > Encaminhamento >
Exibição de Lista > Interfaces de rede e na secção NAT da interface, certifique-
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se que a caixa de seleção Dados de Relé RTP via servidor de comunicação
(comutação indireta) não está selecionada.

6. Para ativar a realização de uma chamada sem adicionar o prefixo externo, deve
selecionar a opção Ativar conclusão automática e inserir o número de dígitos
válidos para a sua configuração. Para fazer isso, navegue até Configuração
> Encaminhamento > Trocar > Geral e selecione a caixa de seleção Ativar
conclusão automática na secção Conclusão automática do código de acesso de
troca....

4.3 Configurar o MiVO400 em Dispositivo Virtual

Este tópico explica como configurar um MiVoice Office 400 PBX num Dispositivo Virtual
(VA) (VMware ou Hyper-V) para integrar-se ao CloudLink. Para obter instruções sobre
PBX detalhadas, consulte a documentação técnica do MiVO400 t.
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Utilize as instruções nas secções abaixo nesta ordem específica para garantir que o seu
MiVO400 está corretamente integrado no CloudLink. Deixe todas as outras definições
(não mencionadas especificamente nestas secções) definidas com o valor padrão.

1. Adicionar utilizadores da aplicação CloudLink na página 75
2. Instalar a aplicação do CloudLink Gateway na página 83
3. Configurar o CloudLink Gateway
4. Link de configuração da aplicação de acesso na página 77
5. Integrar cliente na página 78
6. Verifique a Conta CloudLink SMBC/VA na página 78
7. Verificar o Serviço CSTA na página 78
8. Verificar redes SIP na página 79
9. Verificar o serviço Mitel CloudLink Gateway na página 79

10. Configurar a funcionalidade de Reencaminhamento de Chamadas GSM na página
80

Instalar a aplicação do CloudLink Gateway

Instale a aplicação do CloudLink Gateway por meio do MSL Server-Manager.

Nota:
Verifique se a Máquina Virtual tem pelo menos dois núcleos de CPU atribuídos.
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Importante:
Configurações de rede

As lâminas do CloudLink Gateway contêm um motor Docker necessário para fazer
funcionar os contentores que fornecem as funções do gateway. O Docker Engine
configura uma rede para comunicação interna. Durante a instalação, o Docker
procura uma rede IP que possa ser utilizada. Se nenhuma das redes listadas abaixo
estiver disponível, a instalação do Docker falhará.

Para evitar isto, certifique-se de que pelo menos uma das seguintes redes esteja
livre durante a configuração da rede MSL:

172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16

172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16

172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16

172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16

172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16

192.168.0.0/20 192.168.16.0/20 192.168.32.0/20

192.168.48.0/20 192.168.64.0/20 192.168.80.0/20

192.168.96.0/20 192.168.112.0/20 192.168.128.0/20

192.168.144.0/20 192.168.160.0/20 192.168.176.0/20

192.168.192.0/20 192.168.208.0/20 192.168.224.0/20

192.168.240.0/20

1. Descarregue o ficheiro ISO do Portal MiAccess sob a opção Software Download
Center.

2. Copie o ficheiro ISO para o armazenamento do seu hipervisor (VMware ou HyperV).
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Nota:
É recomendado que a definição de Conectar ao ligar esteja habilitada. Se a
definição Conectar ao ligar não estiver habilitada, o administrador deve montar o
drive de CD/DVD virtual para exibir o arquivo ISO no MSL Server-Manager.

3. Navegue até MSL Server-Manager (https://<Endereço de IP>:8443).
4. Inicie sessão com a inserção de admin como nome de utilizador e admin-password

como palavra-passe.

A janela Mitel Standard Linux é exibida.

5. Navegue para ServiceLink > Lâminas.

O CloudLink Gateway é apresentado na tabela.
6. Clique em Instalar e aceite o contrato de licença.
7. Remover a imagem ISO do CD-ROM.
8. Clique em Limpar este relatório.

O CloudLink Gateway descarrega os componentes necessários a partir da nuvem em
segundo plano.

Configurar o CloudLink Gateway

1. No MSL Server-Manager, navegue para Aplicações > CloudLink Gateway.
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2. Clique em portal CloudLink.

É redireccionado para o portal CloudLink.

Para obter mais informações sobre integração de clientes, consulte Integrar clientes
utilizando a barra de navegação ou uma única página na página 36.



Gerir um Cliente 5
This chapter contains the following sections:

• Editar um Cliente
• Desativar um Cliente existente
• Eliminar um Administrador

Os tópicos listados abaixo fornecem instruções para gerir os seus clientes CloudLink.

5.1 Editar um Cliente

Para manter as contas de seus clientes atualizadas e precisas, pode editar as suas
informações e definições conforme necessário.

Para editar um cliente:

1. Entre no Portal CloudLink Gateway.
2. No Painel de parceiros que se abre, verifique as mensagens de estado na lista de

clientes, que indicam os passos necessários (se houver) para cada cliente existente.
3. Clique em qualquer lugar na linha de um cliente existente para aceder às definições

da conta desse cliente.
4. Faça as alterações necessárias.
5. Clique em Guardar.

5.2 Desativar um Cliente existente

Para desativar um cliente existente:

1. Clique no X no extremo direito do cliente no Painel de instrumentos de parceiros.
2. Para confirmar que deseja desativar o cliente, introduza a palavra "desativar" na caixa

de texto que aparece.
3. Clique em Desativar.
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Gerir um Cliente

Pode modificar ou eliminar um cliente existente do Painel de Parceiros, que é a página
inicial do Portal do CloudLink Gateway.

Os clientes que já foram desativados não são exibidos no Painel de instrumentos de
parceiros.

Reativar um cliente desativado

Para reativar um cliente previamente desativado, entre em contacto com o Suporte
Técnico do Parceiro Mitel através de um login em https://www.mitel.com/en-ca/login.

5.3 Eliminar um Administrador

Quando elimina um administrador de conta, todos os privilégios avançados e de login
para essa pessoa são removidos permanentemente.

Para eliminar um administrador

1. Vá à página de Informações do Cliente.
2. Na lista de Contactos de administradores, clique no X ao lado do administrador que

deseja eliminar.
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3. Introduza a palavra “remover” na caixa de texto que aparece e clique em Remover
Admin para eliminar o utilizador administrador.

Note:
Se o antigo administrador precisar de reaver os seus privilégios no futuro, essa
pessoa pode inscrever-se como utilizador e ter outro administrador que conceda
permissões de administrador ao utilizador.



Contas de clientes e Contactos
administrativos 6

Contas de clientes

No CloudLink, uma conta de cliente é onde os utilizadores dessa conta são adicionados.
Todos os utilizadores numa conta de cliente específica podem interagir uns com os outros
utilizando uma aplicação CloudLink. Por exemplo, utilizadores que trabalham para a XYZ
Company podem usar a aplicação Mitel One ou Mitel MiVoice Office para fazer e receber
chamadas e chats para outros utilizadores que trabalham para a XYZ Company. Para facilitar
isso, cada utilizador deve ser adicionado manualmente à conta do cliente.

Contactos administrativos

As permissões administrativas podem ser atribuídas a utilizadores específicos, adicionando-
as à lista de Contactos administrativos na conta do cliente.

Quando um desses utilizadores regista a sua conta, receberá permissões avançadas de
aplicações CloudLink, que não estão disponíveis para utilizadores finais regulares. Por
exemplo, a aplicação Mitel One ou Mitel MiVoice Office irá fornecer controlos adicionais que
permitem aos Contactos Administrativos eliminar utilizadores da conta do cliente.
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Erros de resolução de problemas 7

Use a tabela abaixo para solucionar e resolver problemas que possa encontrar com o
CloudLink Gateway e o Portal CloudLink Gateway.

Note:
Uma plataforma autónoma com um dispositivo Gateway externo requer um servidor
DHCP na LAN. Se um servidor DHCP não estiver a funcionar, o dispositivo Gateway não
conseguirá obter um endereço IP e não funcionará corretamente.

Aceder ao Dispositivo Gateway

Mensagem (Assunto) Possível problema Tente o seguinte

Erro de atualização numa
plataforma SMBC

(houve um problema
com a transferência de
uma atualização para um
Gateway incorporado)

O Gateway pode não ser
capaz de se ligar a https://
download.mitel.io/.

Um administrador pode
aplicar o comando
“Reiniciar” ao Mitel-
CloudLink Gateway in no
ecrã Software > Aplicações
da consola de administração
do SMB Controller Manager.

Nenhum servidor DHCP ou
servidor DHCP falhou na
atribuição de um IP

Entre no servidor DHCP do
domínio e tente localizar o
CloudLink Gateway.

Não utilizou o prefixo http:// Ligue-se usando um
endereço IP com prefixo
“http://” (por exemplo,
http://192.168.0.1)

Serviço Bonjour não
instalado ou em
funcionamento

Desinstale e depois reinstale
os Serviços de Impressão
Bonjour.

Impossível ligar ao
CloudLink Gateway
(http://cloudlink.local/ não
consegue resolver)

Navegador não suportado Utilize um navegador
suportado
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Acesso negado

(Não está autorizado a
aceder a esta página no site
Mitel MiAccess)

A "política" do CloudLink
ainda não lhe foi atribuída.

Entre em contacto
com o administrador
Mitel MiAccess da sua
organização para solicitar
este acesso.

Erro de atualização numa
plataforma autónoma

(houve um problema
com a transferência de
uma atualização para um
Gateway externo)

O Gateway pode não ser
capaz de se ligar a https://
download.mitel.io/.

O Gateway pode não ser
capaz de resolver https://
download.mitel.io/.

Verifique as definições
da firewall para ver se é
permitido o acesso de
saída “https” a https://
download.mitel.io/.

Verifique a configuração do
DHCP para ver se existe um
servidor DNS fornecido ao
Gateway.

Faça ping a
download.mitel.io a partir
de uma máquina ligada à
mesma sub-rede LAN que o
Gateway.

O Atualização do software
do Dispositivo Gateway on
page 12 tópico fornece mais
informações.

Ligação perdida ao Gateway

(a ligação ao dispositivo
Gateway não está a
funcionar)

O seu navegador não é
capaz de comunicar com o
gateway.

Geralmente observa-se
esta situação temporária
quando os serviços chave
não estão a funcionar dentro
do Gateway.

Se esta situação persistir
durante um período de
tempo invulgar (mais de 15
minutos), então restaure o
Gateway ao premir o botão
incorporado.

A operação de Atualização
não teve sucesso

Corte de energia Certifique-se de que o
MiVoice 400 e o Gateway
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(houve um problema com
a transferência de uma
atualização para o Gateway)

estão sempre ligados a uma
UPS.

Aceder ao Portal CloudLink Gateway

Mensagem (Assunto) Possível problema Tente o seguinte

Endereço de email
inválido

Ao configurar contactos
administrativos ou de apoio,
ou ao enviar e-mails de boas-
vindas, não pode validar
endereços de e-mail.

A CloudLink platform
valida os endereços de
e-mail de um utilizador
antes do aceitar. Em geral,
os endereços de e-mail
baseados em funções (por
exemplo admin@, help@,
support@, info@, etc) não
são aceites pela Plataforma
CloudLink e são marcados
como inválidos. Além disso,
um endereço de e-mail é
sinalizado como inválido
se o servidor de e-mail
não estiver acessível. Se
achar que o endereço
de e-mail que forneceu
está a ser incorretamente
marcado como inválido,
entre em contacto com o
seu administrador ou com o
Suporte Técnico Mitel.

Se precisar de mais assistência, entre em contacto com o Apoio Técnico do parceiro Mitel
através de um login em https://www.mitel.com/en-ca/login.

https://www.mitel.com/en-ca/login
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