
SIP telefonközpont készítése Trixbox-szal 

 

Ez a leírás egy SIP telefonközpont telepítését, üzembe helyezését és konfigurálását mutatja be. Ehhez 

a Trixbox nevű, előre elkészített rendszert fogjuk használni, mely centOS alapú, előre telepített és 

konfigurált asterisket tartalmaz, melyet webes felületen tudunk konfigurálni. 

Először le kell töltenünk a legújabb Trixbox disztribúciót a www.trixbox.org – ról, majd ezt CD-re 

kiírva felbootoljuk róla számítógépünket. 

 

A telepítés teljesen automatikus, nekünk csak a root jelszót kell megadni és a rendszer azonnal 

üzemkész. 

 

 

Figyelem!!! 

A Trixbox-ot nem lehet más operációs rendszer mellé feltelepíteni, ezért olyan gépet válasszunk 

erre a célra, melyen nincs fontos adat, különben súlyos adatvesztéssel kell számolnunk! 

 

http://www.trixbox.org/


 
Miután elindítjuk, és root felhasználóként belépünk a rendszerbe, először a hálózatot kell 

beállítanunk, amit a netconfig paranccsal tehetünk meg. Ezt esetünkben DHCP-re állítjuk: 

 

Miután ezzel megvagyunk, meg kell adni a webes felület admin jelszavát. Ezt passwd-maint 

paranccsal tehetjük meg. 



Felhívnám mindenki figyelmét arra, hogy a help-trixbox paranccsal minden lényeges parancsot 

megtekinthetünk. 

Ezután újraindítjuk rendszerünket, és ellenőrizzük, hogy milyen IP-címet kapott számítógépünk. Ha 

ezzel megvagyunk, egy másik számítógépre lesz szükségünk, mely a trixbox-szal egy hálózatban van. 

A rendszer további konfigurálását majd ezen fogjuk végrehajtani.  

A számítógép web böngészőjébe beírjuk a trixbox IP-címét, és máris elérjük a telefonközpont 

kezelőfelületét. 

 

Itt a User mode melletti switch linkre kattintva belépünk maint felhasználóval, és az előzőleg 

megadott jelszóval. 

Az Asterisk menüponton belül kiválasztjuk a FreePBX-et. 

A FreePBX az asterisk szerver webes frontendje, mellyel a legtöbb beállítást el lehet végezni, akár 

távolról, interneten keresztül is. Ez a trixbox-szal automatikusan feltelepül. 



 

Először is néhány szót a „Tools” menüpontról: ebből a menüből érhetjük el a „module admin” 

menüpontot, melyben az asteriskhez lehet különböző új modulokat letölteni, vagy a meglévőket 

frissíteni.  Ezek a modulok különböző extra funkciókat biztosítanak telefonközpontunk számára, mint 

például a konferencia-hívást, hívó-csoportot, és a „kövess” funkciót, mellyel ha egy telefon nem 

válaszol, automatikusan továbbítja a hívást az előzőleg megadott számra. 

 

 

 

 



 

Felhívnám mindenki figyelmét, hogy ha a FreePBX-ben bármilyen változtatást végzünk, a főmenü 

fölött megjelenik egy piros link (Apply Configuration Changes), melyre rá kell kattintani, különben a 

változtatások nem fognak érvényesülni! 

 

Ezek után térjünk rá a tényleges konfigurálásra! Ezt a setup menüpont alól érhetjük el. Itt a General 

settings alatt különböző beállításokat tehetünk, mint például FAX- és E-mail küldési beállításokat, 

továbbá az operátor hívószámát adhatjuk meg, ezzel most mi nem foglalkozunk. Ami számunkra 

lényeges az az Extensions menüpont. Itt hozhatunk létre felhasználókat, és ezekhez tartozó 

telefonszámokat. 

 



Két felhasználót fogunk létrehozni: először meg kell adni a telefon típusát, mely esetünkben SIP 

telefon lesz, majd ha ezzel megvagyunk a Submit gombbal továbbléphetünk. Itt ki kell tölteni a 

„Extension number” mezőt, mely tulajdonképpen a telefonszám lesz. Most létrehozunk egy 200 -as 

hívószámot, a „Display Name” alapján tudhatjuk meg, hogy ki hív minket. Ha a telefonunkon van 

kijelző, akkor az  test1 lesz. Majd a „Secret” menüpontban adhatunk ehhez a vonalhoz egy jelszót, ez 

szintén 200 lesz. Ezeket a beállítások a Submit gombbal hagyhatjuk jóvá, de ne feledkezzünk meg a 

piros „Apply” linkről sem! 

Néhány szám, amelyet nem szabad kiosztani, mert problémákat okozhat: 

300-399 - gyorshívásra lefoglalva 

666  - FAX számára lefoglalva 

70-79  - hívástartásra lefoglalva 

700-799 - hívástartásra lefoglalva 

7777  - bejövő hívás tesztelésére lefoglalva 

 

 

 

Majd ugyanezt még egyszer elvégezzük, csak az „User Extension” 201 lesz, a „Display name” test2 és 

a jelszót is 201- re választjuk meg. 



 

Ha ezzel megvagyunk, és jóváhagytuk a beállításokat, nincs más dolgunk, mint a telefonokat 

beüzemelni. 

SPA901/SPA921 SIP IP telefonok beállítása 

A telefont a hálózatba dugva megvárjuk, míg a jobb felső sarokban lévő hibajelző ki nem alszik, így 

biztosan felbootolt a telefonunk, a status LED sárgán világít, mivel nem tudott bejelentkezni a 

rendszerbe. A SPA901 telefonon „****”-ot tárcsázva egy menühöz jutunk. Itt 110#-tel 

meghallgathatjuk a telefon IP - címét angolul. Az SPA921 - es IP - telefonon könnyebb dolgunk van, 

hiszen ez a telefon kijelzővel rendelkezik. Itt a menü gombot lenyomva és a 9-es, azaz Network 

menüpontot kiválasztva megtudhatjuk a telefon IP - címét.  

Az eddig használt számítógép web böngészőjébe beírjuk a telefon IP - címét, és ezzel elérjük a telefon 

konfigurációs felületét.  

 

 

 



 

 

Az Ext 1 status jelzi, hogy a regisztráció nem sikerült, ehhez be kell jelentkezünk adminként, melyet a 

jobb felső sarokban lévő „Admin login” linkre kattintva tehetjük meg. Majd az emellett lévő 

Advanced fülre kattintva új menüpontokat érhetünk el. Innen számtalan beállítási lehetőség nyílik 

előttünk, melyek legtöbbjére nem lesz szükség. 

 

 

 

 

 

Figyelem! 

A „Regional” menüpont alatt, a „Vertical Service Activation Codes” hasábnál töröljük ki az összes 

számot, mivel ezek közül némelyik megegyezik az asterisk különböző funkcióinak hívószámával, 

így a későbbiekben problémáink adódhatnak. 



 

 

 

Ha ezzel megvagyunk, az Ext 1 menüpontra kattintva beállíthatjuk, hogy telefonunk milyen számmal 

regisztrálódjon a szerveren, és itt állíthatjuk be a szerver IP - címét is.  

A rengeteg beállítást itt is mellőzhetjük, mivel azokkal a telefon más, különböző kapcsolódási 

megoldásait állíthatjuk be. 

 

 

 

 



 

 

 

Ebben a menüpontban csak a „Proxy” mezőt kell kitölteni a Trixbox IP - címével, majd a „Display 

Name”-t és a „User ID”, valamit a „Password” mezőt. Ha mindennel végeztünk, kattintsuk a „Submit 

all changes” gombra a lap alján, és ha az „Info” menüben a „Registration State” állapota Registered, 

telefonunk máris üzemkész. 

 



 

 

Most ugyanezt tegyük meg a másik telefonnal is, melynél szintén ügyeljünk arra, hogy a „Vertical 

Service Activation Codes” mezők üresek legyenek! 

Ezt követően az Ext 1 menüpont alatt a kitöltjük Proxy, User ID és Password mezőket, majd 

elfogadjuk a beállításokat. 

 

 

 

 

 



 

Ha ez a telefon is regisztrálva van, elvégezhetjük a teszthívást. 

 

 

 

 

 

 

 

 



További szolgáltatások beállítása: 

Hívócsoport: 

A hívócsoport beállításával lehetőségünk van egyszerre több telefont is felhívni. Ehhez először a 

FreePBX „Tools” menüponton belül, a „module admin” szekcióban telepítenünk kell a Ring Group 

modult, mely ezt lehetővé teszi. Ezek után a „Setup” menüre kattintva egy új „Ring Group” menüpont 

jelenik meg, melyben létrehozhatjuk a hívócsoportokat. 

Először a hívócsoport számát, majd az „Extensoins List” mezőben azokat a számokat kell beírni, 

melyeket fel szeretnénk egyszerre hívni. Majd a „Destination if no answer” alatt megadhatjuk, hogy 

mi történjen, ha senki nem veszi fel a telefont. Itt érdemes a „Busy”, azaz foglalt jelzést beállítani, de 

átirányíthatjuk most telefonszámra vagy hívócsoportra is a hívásunkat. 

 

 



„Follow me” – „Kövess „– funkció 

Ez a megoldás akkor lehet hasznos, ha egy felhasználót több számon is el lehet érni, amennyiben azt 

a számot, amelyet hívunk, nem venné fel, automatikusan megpróbálja hívni az általunk megadott 

másik számot. 

Először itt is a „Tools” Module „Admin” felületén telepítenünk kell a „Follow Me” modult, majd ha 

ezzel megvagyunk, a „Setup” „Follow Me” menüpontban hozhatjuk létre a különböző beállításokat. 

Először a „Initial Ring time”-ot kell beállítani, ez azt adja meg, hogy meddig csörögjön az adott 

készülék, majd a „Ring strategy”-t kell „hunt”-ra, mely a számok egymás utáni csörgetését jelenti. 

Majd az „Extensions” mezőben kell megadni a számok sorrendjét. Itt is beállíthatjuk a „Destination if 

no answer” opciót. 

 

 



Wireless eszközök SIP telefonként 

Erre a célra a laborban megtalálható Airis T620-as PDA-t használjuk fel. Mindenek előtt hozzunk létre 

a már jól megszokott módszerrel egy Extensoin-t a FreePBX-ben melyenk hívószáma legyen 203 a 

jelszóval együtt, és PDA névre hallgasson. Majd ezek után fel kell telepítenünk a PDA-ra a megfelelő 

SIP alkalmazást, erre számtalan különböző szofver áll rendelkezésre. Mi most a SJPhone-t fogjuk 

használni. A telepítés után elinditjuk az alkalmazást, majd térjünk is rá egyből a konfigurálásra. A 

menü options menüpontjára kattitva érhetjük el a beállítási opcíókat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt Profiles menüpontban hozzunk lére egy új profilt. A profil neve tetszöleges, a profil tipusa 

mindenképp „Calls trough SIP Proxy” legyen. Majd a jobb felső sarokban lévő ok gombra kattitva 

menthetjük a beállításokat. Az Initialization fülön ellenörizzük hogy csak az Account és a Password 

sorban legyenek kipipálva kockák. A következő fontos lépés a SIP Proxy beállítása melynél a Proxy és 

User Domain-nél is a Trixbox IP címét kell megadni. Fontos hogy a portszám 5060 legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha ezzel meg vagyunk, akkor már csak az extension adatait kell megadni úgymint Account és 

password, mely nálunk mindkét esetben 203. 

Ha a telefon kezelőfelületén azt látjuk hogy „registered”, máris tesztelhetjük készülékünket. 

 


