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Os firewalls devem permitir que os aparelhos telefônicos de VoIP 
Hospedado da Jive acessem o tráfego HTTP, HTTPS e UDP na rede 
local. Os aparelhos telefônicos de VoIP Hospedado da Jive devem 
ter a capacidade de enviar e receber pacotes UDP e TCP em portas 
arbitrárias e para endereços de IP arbitrários. Algumas portas de 
rede precisam ser abertas manualmente.

Firewall-NAT

A Jive precisa que os firewalls permitam a seguinte atividade 
para uma funcionalidade ideal:

Os keep-alives NAT devem ser permitidos a cada 30 
segundos (portas 5060 e 5061). Portas 5060 / 5061 / 
5080 / 5081 / 5082 - Protocolo TCP / UDP

NAT

Conexões UDP múltiplas devem ser permitidas nas por-
tas 5060 e 5061.

SIP

Pedidos UDP iniciados internamente devem ser permi-
tidos nas portas 20.000-60.000 para áudio (incluindo 
envio de fax que não seja T.38) e vídeo.

RTP

Pedidos UDP iniciados internamente devem ser permiti-
dos nas portas 4.000-4.999 para envio de fax T.38.

RTP

O tráfego UDP deve ser permitido na porta 123 para 
Protocolo de Tempo de Rede (NTP).

NTP

HTTP sobre a porta 80 deve estar habilitada.HTTP

Firewalls 

Configurações
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Blocos de IP da Jive

Jive Block 1

Jive Block 2

Jive Block 3

Jive IPv6

Descrição

199.36.248.0/22

199.87.120.0/22

162.250.60.0/22

2606:CB00::/32

Bloco

255.255.252.0

255.255.252.0

255.255.252.0

---------------

Máscara de Rede

0.0.3.255

0.0.3.255

0.0.3.255

----------

Curinga

Quando um Aparelho Telefônico de VoIP Hospedado da Jive é ligado, 
ele inicia uma sessão SIP (UDP) com o Jive Cloud (na nuvem) na 
porta 5060 ou 5061. Para que o serviço funcione corretamente, 
esta sessão deve permanecer aberta. Assim que a sessão tenha sido 
estabelecida, Jive Cloud enviará keep-alives NAT de volta a cada 30 
segundos para manter esta conexão de entrada ativa.

Se o seu firewall derrubar estes keep-alives NAT “podar” conexões 
NAT mais agressivamente do que a cada 30 segundos, o aparelho 
telefônico não funcionará adequadamente. Eles poderão efetuar 
chamadas, mas não receberão chamadas de entrada (as chamadas 
de entrada irão direto para o correio de voz). Desta forma, a melhor 
prática é garantir que qualquer temporizador de expiração de sessão 
para estas sessões SIP esperam 90 segundos antes de encerrar a 
sessão. Portas 5060 / 5061 / 5080 / 5081 / 5082 - Protocolo TCP / 
UDP.

Keep-Alives NAT
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Desativar SIP ALG

Muitos roteadores e firewalls possuem configurações específicas de 
SIP que manipulam a forma com que o tráfego SIP é tratado. Estas 
configurações quase sempre precisam ser desligadas, pois elas (meio 
que ironicamente) quase sempre quebrar o SIP.

Nossos requisitos de firewall podem ser encontrados aqui . As 
configurações cruciais do firewall para procurar e ajustar são as 
seguintes, com uma breve descrição do motivo. Se isso não puder 
ser ajustado, normalmente é um sinal vermelho de que seu roteador 
pode não funcionar bem com o Jive.

• Os telefones usam o SIP como protocolo de sinalização. A intenção 
deste Application Layer Gateway é ajudar a aliviar os problemas 
tradicionais que os aplicativos com requisitos específicos de 
endereçamento, como o SIP, têm com o NAT transversal, mas na 
prática ele tende a distorcer e quebrar os cabeçalhos SIP. Isso pode 
ter outros nomes - SIP Helper, SIP Inspection, SIP Transformations, 
etc ... enfim, todos eles executam uma função similar - identificando 
pacotes SIP e manipulando-os, geralmente para resultados ruins.

Se o seu firewall / roteador não tiver uma opção para desativar o 
SIP ALG, isso não significa que ele não seja executado. Significa 
apenas que você não tem a opção de desativá-lo. A única maneira 
de realmente confirmar seria verificar com o suporte do fornecedor 
se um aplicativo SIP está sendo executado no dispositivo e como (e 
se) isso pode ser desabilitado. Se estiver em execução e não puder 
ser desativado ... esse dispositivo não deverá ser usado com o Jive

Aplicações SIP

Configurações de roteador / firewall
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Aumentar os tempos limite do UDP

Ativar NAT consistente / persistente

• Sessões UDP geralmente recebem intervalos de tempo limite 
menores em firewalls. No entanto, com o SIP também sendo um 
aplicativo UDP, é importante garantir que as sessões de um telefone 
não sejam descartadas ou eliminadas de forma muito agressiva.

• Da mesma maneira que garantir a ligação NAT não é descartada ou 
removida - garantindo que a ligação NAT (IP público e porta udp) 
permaneça a mesma para o endereço IP privado interno de cada 
telefone e o emparelhamento de porta ajudará em uma aplicação 
como VoIP.

• Se essa l igação for mudada repentinamente, haverá uma 
descrepância entre o IP e a porta para a qual o servidor VoIP deve 
enviar solicitações e qual é a ligação atual do telefone no firewall.

• Exemplo: O telefone pode fazer chamadas porque o NAT está 
funcionando, mas não pode receber chamadas porque o servidor 
VoIP não recebeu uma nova solicitação REGISTER daquele telefone 
desde que a ligação foi alterada e está enviando para o antigo 
pareamento de porta e IP.

• Os telefones enviam keepalives NAT para tentar garantir que a 
sessão permaneça ativa.

• Para garantir isso - aumente os tempos limite do UDP para um 
mínimo de 90 segundos, no entanto, nossa recomendação seria de 
300 segundos ou mais.

Você pode especificar que as sessões do SIP aumentaram os tempos 
limites em vez de todas as sessões do UDP se o firewall permitir esse 
delineamento específico. Apenas certifique-se de definir isso para as 
portas UDP 5060 e 5061 por pelo menos 300 segundos.
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Permitir tráfego de e para o Jive

Atualizações de Firmware

• Os telefones precisam de acesso não adulterado ao Jive e aos 
nossos blocos de IP. Para a maioria dos firewalls, é uma boa ideia 
garantir que o tráfego do Jive não seja bloqueado e possa alcançar 
os telefones.

• Com as atualizações de firmware do fornecedor, há correções de 
problemas conhecidas e atualizações de recursos, por isso é uma 
boa ideia mantê-las atualizadas. Não há necessidade de ser um 
dos primeiros a adotar, apenas certifique-se de verificar o site de 
suporte do fornecedor periodicamente para garantir que ele não 
esteja executando o firmware desatualizado.

• Nossa recomendação é criar regras explícitas que permitam o 
tráfego de e para os blocos IP da Jive (LAN → WAN e WAN → LAN) 
e definam alta prioridade - mesmo que isso esteja implicitamente 
declarado em outras regras de acesso na lista. Os blocos de IP do 
Jive são:

• 199.36.248.0 / 22 (que é Subnet Mask - 
255.255.252.0 ou Notação Curinga - 0.0.3.255)

• 199.87.120.0 / 22
• 162.250.60.0 / 22.

Certifique-se de ler as notas de versão e de que você tem a 
capacidade de reverter, se necessário, pois há uma chance de que 
uma atualização de firmware corrija um problema, apenas para 
causar outro, etc.
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• Essas atualizações podem até incluir algumas das configurações 
mencionadas anteriormente. Versões de firmware mais antigas 
podem não permitir que essas configurações sejam ajustadas, mas 
a atualização para o firmware mais novo pode permitir que elas 
sejam ajustadas

support.goto.com/jive/help/what-are-the-recommended-nat-keep-
alive-settings-jive-recommended-nat-keep-alive-settings

Endereço de nosso site onde é recomendável configurar a sessão 
UDP do Firewall/Roteador para 300 segundos.

clique aqui para acessar o link

Nossos requisitos de firewall podem ser encontrados aqui . As 
configurações cruciais do firewall para procurar e ajustar são as 
seguintes, com uma breve descrição do motivo. Se isso não puder 
ser ajustado, normalmente é um sinal vermelho de que seu roteador 
pode não funcionar bem com o Jive.

As seguintes configurações são recomendadas:

Quais são as configurações recomendadas de 
manutenção de NAT?

Aumentar tempos limite de UDP

• As sessões UDP normalmente recebem intervalos de tempo limite 
mais curtos nos firewalls. O padrão para a maioria é30segundos, 
o que é muito agressivo para um aplicativo como o SIP. Aumente o 
tempo limite do UDP para um mínimo de90 segundos, porém nossa 
recomendação seria 300 segundos ou mais.

http://support.goto.com/jive/help/what-are-the-recommended-nat-keep-alive-settings-jive-recommended-nat-keep-alive-settings
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• Você pode especificar que as sessões SIP tenham aumentado o 
tempo limite em vez de todas as sessões UDP, se o firewall permitir 
essa delineação específica. Apenas certifique-se de definir isso 
para portas UDP5060, 5061, 5080, 5081e 5082 pelo menos 300 
segundos, como essas são as portas SIP padrão que o Jive usa e a 
maioria dos agentes (telefones) também.

Ativar NAT consistente / persistente

• Da mesma maneira que garantir que a ligação NAT não seja 
eliminada ou removida - garantir que a ligação NAT (porta pública 
IP e UDP) permaneça a mesma para o endereço IP privado interno 
de cada telefone e o emparelhamento de portas ajudará em um 
aplicativo como VoIP. Se essa ligação mudar repentinamente, 
haverá uma discrepância entre o IP e a porta para a qual o servidor 
VoIP acha que deve enviar solicitações e qual é a ligação atual dos 
telefones no firewall.

• Por exemplo, um telefone pode fazer chamadas porque o NAT está 
funcionando, mas não pode receber chamadas porque o servidor 
VoIP não recebeu uma nova solicitação de REGISTRO desse telefone 
desde que a ligação foi alterada e a está enviando para o antigo 
emparelhamento de IP e porta.

• A maioria das outras configurações é genérica, enquanto essa é 
mais específica do fornecedor (Sonicwall e Juniper, por exemplo). 
É uma configuração recomendada se o seu firewall tiver disponível, 
mas, diferentemente das outras configurações, normalmente não é 
um problema se não puder ser configurado.
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