
 

Manual Integração PAP2T + IPBX Vidatel 

 
 
Requisitos mínimos: 
 

● Aparelho telefônico analógico 
● Gateway de voz Cisco PAP2T 
● Conhecimentos mínimos em inglês 

 
1. Reset de configurações de fábrica 

 
O reset deste aparelho, só pode ser executada com um telefone analógico plugado na porta FXS (porta com o 
nome “phone”) do equipamento com um cabo RJ11. Com um aparelho analógico conectado no PAP2T, siga os 
passos abaixo para o reset do equipamento para ter as configurações de fábrica. 
 
Passo 1 
Para resetar o ATA conectar uma aparelho telefônico analógico em uma das portas 
do ATA. 
 
Passo 2 
Ao plugar o telefone, discar 4 vezes asterisco "****", será ouvido as opções de menu em inglês do equipamento. 
 
Passo 3 
Durante a mensagem digitar a sequência "73738#" 
 
Passo 4 
Após o dígito da sequência anterior será ouvida a mensagem para confirmar a ação, aperte a tecla 1 do telefone 
para concluir a operação. 
 
Pronto! O reset para o padrão de fábrica do ATA está realizado onde o equipamento será reiniciado 
automaticamente, caso o procedimento de reset não seja concluído, repetir a operação. 
 

 
2. Acessando painel de configuração 

 
Após o reset de fábrica, o equipamento vem com o serviço DHCP ativo, portanto, é necessário plugar o ATA na 
rede local e ter o serviço DHCP habilitado na rede para o equipamento pegar IP automaticamente. Para acessar a 
configuração IP do aparelho é necessário ter um aparelho um telefone analógico plugado na porta FXS (porta com 
o nome “phone”) do equipamento com um cabo RJ11. Com um aparelho analógico conectado no PAP2T, siga os 
passos abaixo para o reset do equipamento e obter as configurações de fábrica. 
 
 

 



 

Passo 1 
Ao plugar o telefone, discar 4 vezes asterisco "****", será ouvido as opções de menu em inglês do equipamento. 
 
Passo 2 
Durante a mensagem digitar a sequência "110#" 
 

Passo 3 
Será recebido uma mensagem com as configurações de IP em inglês, onde o intervalo entre o endereço de rede 
será representado pela mensagem “TAT ou TAP”. 
Ex: 
192(TAT)168(TAT)10(TAT)2 = 192.168.10.2 
 
obs: Lembrando que os números serão informados de forma individual em inglês cada número de IP que o 
aparelho pegou através do DHCP da sua rede. 
Ex: one, nine, two (TAT).one,six,eight (TAT).one,zero (TAT).two = 192.168.10.2 
 
Com as informações de ip em mãos, já é possível acessar o painel de configuração do aparelho através do 
navegador. 

 

3. Configuração de IP + Ramal SIP 
 
Com os dados de IP do aparelho, acesse-o através do navegador. 

 
O recomendável é fixar o ip do aparelho para acesso rápido e para configurações futuras do PAP2. 



 

 
Para isto clique em System. 

 
 

● Alterar no Campo DHCP de “yes” para “no”; 
● Em Static IP: inserir o ip da rede local reservado para o ATA;; 
● Netmask: definir a máscara de rede da sua rede local; 
● Gateway: Inserir o gateway da rede local; 
● Clique em Save Settings para salvar as configurações de rede; 

 
Após o término, acessar o equipamento com o ip fixo configurado no navegador para registro do ramal SIP.  
 

4. Configuração Ramal SIP 
Acesse o ambiente de ramais Vidatel, e clique em Criar ramais. 
https://wifi.vidatel.com.br/cliente/ramais.php 

 
 
 
 
 
 

https://wifi.vidatel.com.br/cliente/ramais.php


 

 
Novamente no PAP2, com o acesso ao painel de configuração, vá em Admin Login > Line 1. 

 
 
 

 
Abaixo está a configuração e os campos que precisam ser inseridos com os dados de registro do Ramal SIP 
Vidatel. 
 
 
 



 

 
● Line Enable: Marque yes; 
● SIP Port: 5060; 
● Proxy: Digite o ip da central IPBX; 
● Register: Marque yes; 
● Display Name: Inserir o número do ramal que será configurado, no exemplo foi utilizado o 310038; 
● User ID: Repita com o número do ramal utilizado, 310038; 
● Password: Inserir a senha gerada para o ramal na Vidatel, neste caso 45f41d ; 
● User Auth ID: marque “no”; 
● Auth ID: Repita o número do ramal utilizado, 310038; 

 
obs: repita o procedimento de configuração para o line 2, lembrando de alterar para outro ramal SIP disponível. 
 
Clique em Save Settings para a aplicar as configurações. 



 

Finalizando esta etapa, teremos dois ramais SIP integrados à Central pública Vidatel. No próximo passo vamos 
configurar o tom do PAP2T para analógico, pois por padrão, ele vem com tom digital e em algumas chamadas não 
será possível ouvir o tom de ring (chamada) ao realizar uma ligação ou até mesmo o “BIP” em uma ligação de 
celular “on demand” (mesma operadora). 
 
 

5. Configurando Tom Digital para Analógico 
 
No modo Admin Login do PAP2T, clique em “(switch to advanced view)” conforme imagem abaixo para entrar no 
modo visualização avançada e habilitar mais funções . 

 
Clique em Regional e na primeira linha (Dial Tone), apague o conteúdo da linha e cole esta configuração abaixo: 
420@-16;10@-19;10(*/0/1+2) 

 
Clique em Save Settings para salvar as configurações. 
 
Obs: Após a aplicação desta configuração, é recomendado que desligue o equipamento e ligue-o em seguida. 
Verifique se o tom do telefone ao retirar do gancho irá ficar idêntico ao telefone convencional.  
 

 



 

6 - Confirmando o Registro 
Após todos estes procedimentos, acesse o PAP2 e clique no Menu Info. Verifique se a Line1 encontra-se 

registrada  “Idle”, na Central Pública Vidatel. 
 

 
 
Pronto! Agora você já pode utilizar o seu Ramal Vidatel. 
Parabéns! 
 


