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A solução de VoIP Hospedado da Jive requer uma rede de 
classe empresarial para funcionar corretamente. Todos os 
aparelhos telefônicos de VoIP Hospedado da Jive são na 
verdade dispositivos de rede que se conectam ao Jive Cloud 
através de uma conexão de internet de banda larga (a Jive 
pode recomendar, configurar e vender hardware de rede 
conforme necessário).

Muitos clientes da Jive escolhem adquirir Acesso de 
Internet de Banda Larga com QoS Habilitado da  Jive 
Communicat ions,  ao  invés  de  obtê- la  de  um outro 
prestador de serviços. Embora não seja estritamente 
necessário, adquirir estas conexões gerenciadas da Jive 
Communications ajuda a garantir qualidade nas chamadas 
e fornece um único ponto de contato para todos os serviços 
de telecomunicações. Para informações sobre a Banda Larga 
da Jive, entre em contato com o seu gestor de clientes.

Requisitos de Rede
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Os roteadores e switches na sua rede 
devem ser de classe empresarial e de-
vem fornecer protocolos de rede co-
muns, tais como DHCP, NAT, DNS e 
QoS. Se os equipamentos de rede exis-
tentes não forem suficientes, a Jive re-
comenda, configura e vende hardware 
de roteador e switch conforme neces-
sário. Power over Ethernet (PoE) é al-
tamente recomendado.

O aparelho telefônico de VoIP Hospeda-
do requer um Firewall configurado cor-
retamente para funcionar. Os firewalls 
devem permitir que os aparelhos tele-
fônicos acessem vários protocolos em 
endereços e portas arbitrárias. Os fi-
rewalls devem, no mínimo, suportar 
pedidos de keep-alive NAT para que o 
VoIP Hospedado da Jive funcione cor-
retamente. Geralmente, a funcionalida-
de do Firewall é integrada ao roteador 
da rede.

Roteadores
e Switches

Firewalls

TERMOS DE REDE
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Em alguns casos, a Jive fornece Ga-
teways de VoIP da Jive para fornecer 
soluções melhoradas e sobrevivência 
emergencial.

A Jive recomenda o uso de LANs Vir-
tuais (VLANs) para simplificar a imple-
mentação do VoIP Hospedado da Jive 
em uma Rede Local (LAN).

Para uma melhor qualidade de voz, sua 
rede deve estar configurada com estra-
tégias de Qualidade de Serviço (QoS) 
para priorizar o tráfego de voz sobre o 
tráfego normal de dados.

Cada chamada simultânea no VoIP Hos-
pedado da Jive utiliza aproximadamen-
te 82.5 kbps de banda larga de Internet 
(tanto de upload quanto de download).

Gateways

LANs
Virtuais
(VLANs)

Qualidade de 
Serviço (QoS)

Banda Larga

Termos de Rede
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Os segu intes  protoco los  devem estar  ins ta lados  e 
disponíveis na rede:

É recomendado que os dispositivos recebam 
uma atribuição de endereço de IP interno via 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 
Os dispositivos podem receber IPs estáticos, 
no entanto requer muita mão-de-obra.

DHCP

Os telefones iniciam uma sessão SIP com PBX 
Hospedado. Os keep-alives NAT precisam ser 
permitidos para manter estas sessões abertas 
continuamente. Os keep-alives são enviados 
em intervalos de 30 segundos.

SIP

Em uma rede convergente, a Qualidade de 
Serviço (QoS) deve ser aplicada para priori-
zar o tráfego de voz e vídeo sobre outros tipos 
de tráfego.

QoS

Roteadores e Switchs - Configurações

DNS é usado para resolver a URL para arqui-
vos de configuração de aparelho telefônico 
e servidor de tempo. Alguns dispositivos de 
agente usuário também utilizam DNS para re-
alizar pesquisas SRV.

DNS
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OBSERVAÇÃO:

Certifique-se de que os telefones estão utilizando um 
servidor DNS confiável, pois uma falha de DNS pode atrasar 
ou impedir a configuração de chamada. Se um Gateway de 
Voz da Jive for implementado, a melhor prática é ter este 
dispositivo fornecendo tanto DHCP quanto DNS para os 
aparelhos Telefônicos VoIP. Nós recomendamos a utilização 
da DNS do Google, 8.8.8.8 e 8.8.4.4

Na maioria dos casos, você não precisará de 
um endereço de IP estático do seu provedor 
de serviços de internet (ISP); no entanto, há 
situações em que isto é preferido. Alguns dis-
positivos da Jive, como o Jive Voice Gateways

(Gateways de Voz da Jive; geralmente um ro-
teador Adtran) e unidades de Jive HD Video 
(Vídeo HD da Jive) podem requerer Ips públi-
cos para funcionar corretamente. Ips públicos 
não são necessários (ou recomendados) para 
os aparelhos telefônicos de VoIP Hospedado.

IPs 
Públicos

Roteadores e Switchs - Configurações
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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).

NAT

Conexões UDP múltiplas devem ser permiti-
das nas portas 5060 e 5061.

SIP

Pedidos UDP iniciados internamente devem 
ser permitidos 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 permitidos 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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199.36.248.0/22 255.255.252.0 0.0.3.255Jive Block 1

199.87.120.0/22 255.255.252.0 0.0.3.255Jive Block 2

162.250.60.0/22 255.255.252.0 0.0.3.255Jive Block 3

208.34.80.0/21 255.255.248.0 0.0.7.255Jive Block 4

208.34.96.0/20 255.255.240.0 0.0.15.255Jive Block 5

2606:CB00::/32 --------------- -----------Jive IPv6

Blocos de IP da Jive

Keep-Alives NAT

Description Block Netmask Wildcard

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.
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S e  o  seu  f i rewa l l  der r ubar  es tes  keep-a l i ves  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.

Aplicações SIP

Gateways

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.

Os Gateways de Voz da Jive não são estritamente neces-
sários para que o VoIP Hospedado da Jive funcione corre-
tamente. Os Gateways de Voz da Jive, no entanto, adicio-
nam funcionalidade que pode melhorar a qualidade de voz, 
aumentar a transparência da rede e permitir sobrevivência 
PSTN limitada.
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O Gateway de Voz da Jive pode ser configurado como o 
roteador de gateway da sua organização ou como um 
dispositivo de passagem apenas para tráfego de voz. A Jive 
Communications cuida da configuração inicial para estes 
dispositivos e prefere manter acesso a eles para fins de 
resolução de problemas.

Gateways - Configurações

Os Gateways de Voz da Jive são componentes 
no local, configurados e adquiridos através 
da J ive  Communicat ions.  Para  melhores 
resu l tados,  é  necessár io  um IP  es tá t ico 
atribuído para o Gateway de Voz da Jive.

Endereço 
de IP 
Estático

Em algumas redes, o tráfego de voz pode ser 
roteado através do Gateway de Voz da Jive. 
Nestes casos, o Gateway de Voz da Jive pode 
ser configurado para fornecer QoS no tráfego 
de voz entregue para a WAN. Caso você não 
tenha certeza das capacidades do seu hardware 
atual, ou não tem certeza de como o QoS deve 
ser configurado, permitir que a Jive entregue 
QoS através do Gateway de Voz pode ser 
preferido.

Qualidade 
de Serviço
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Sem a transparência que o Gateway de Voz da Jive fornece, 
a qualidade da chamada de resolução de problemas pode 
levar bastante tempo e ser dif íci l .  O monitoramento 
fornecido pelo Gateway de Voz diminui os custos com 
resolução de problemas e acelera a resolução do problema.

O Gateway de Voz da Jive permite a 
você monitorar a qualidade de chamadas 
ativas e do histórico. Você pode pesquisar 
chamadas específicas ou períodos de 
tempo e ver a Nota Média de Opinião 
(MOS), latência, jitter e perda de pacote 
destas chamadas.

Qualidade 
de Voz e 
Monitoramento 
de Rede

No caso de uma falha de WAN, alguns Gateways de Voz 
da Jive podem ser configurados para fail-over automati-
camente e rotear as chamadas através do PSTN (limitado 
a 911 chamadas, pois o número de conexões analógicas é 
limitado). Quando a conectividade WAN é restaurada, as 
chamadas voltarão a ser roteadas através do WAN.

Para configurar a capacidade de sobrevivência PSTN, o Ga-
teway de Voz da Jive é colocado em modo de proxy trans-
parente. Para que isto funcione corretamente, o Gateway de 
Voz da Jive deve ter um endereço de IP público para evitar 
confusão NAT entre este e o Jive Cloud.

Capacidade de Sobrevivência PSTN
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Utilizar LANs Virtuais para implementar o VoIP Hospeda-
do da Jive produz diversos benefícios de rede. No geral, é 
benéfico para usuários de rede em grupo e dispositivos que 
compartilham traços comuns. O mecanismo primário para 
isto é a criação de LANs Virtuais (ou VLANs). As vantagens 
incluem:

• Segmentação de rede: A rede geralmente funciona de for-
ma mais eficiente e alguns problemas de LAN permanecem 
localizados nas VLANs.

• QoS: Pode ter uma única configuração para uma VLAN 
específica.

• Roteamento baseado em Política: Rotas únicas baseadas 
em política podem ser configuradas de forma diferente em 
VLANs específicas.

• Roteamento de Gateway: VLANs podem ser usadas para 
rotear tráfego de VoIP através do Gateway de Voz da Jive.

VLANs
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Existem três (3) métodos de atribuir um Aparelho Telefônico 
de VoIP Hospedado da Jive para a VLAN desejada:

A Jive fornece todos os Aparelhos Telefônicos de VoIP Hos-
pedado da Jive com CDP e LLDP habilitados por padrão.

Se o CDP e o LLDP-MED estiverem habilitados, a políti-
ca de rede para a VLAN é determinada pela última política 
definida ou modificada com um dos modos de descoberta. 
Se o LLDP-MED e o CDP estiverem habilitados, durante a 
iniciação, o telefone envia PDUs tanto de CDP quando de 
LLDP-MED ao mesmo tempo.

Obs: Comportamento e configuração inconsistentes de dis-
positivos de conectividade de rede para os modos CDP e 
LLDP-MED pode resultar em um comportamento de reini-

VLANs - Configurações

VLANs Cisco

Cisco Discovery Protocol

Link Layer Discovery Protocol

Configurar manualmente o Id da VLAN no 
aparelho telefônico

CDP

LLDP

Manual
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cialização oscilante do telefone, devido à comutação entre 
VLANs diferentes. Se a VLAN não for definida através de 
CDP e LLDP-MED, o ID da VLAN que está configurado ma-
nualmente é usado. Se a ID da VLAN não está configurada 
manualmente, nenhuma VLAN será suportada.

Qualidade de Serviço (QoS) se refere à capacidade de 
priorizar certos tipos de tráfego por toda a rede. No 
contexto de VoIP Hospedado da Jive, este termo se refere 
à priorização dinâmica de Voz e Vídeo sobre outros tipos 
de tráfego. Particularmente em cenários onde a banda 
larga é limitada, a configuração correta de QoS é essencial 
caso queira obter a melhor qualidade em chamadas. Com 
a implementação correta, QoS pode reduzir a congestão, 
latência e perda de pacote - tudo o que afeta negativamente 
a qualidade das chamadas.

As estratégias de QoS discutidas abaixo são relativas ao 
tráfego dentro da LAN do cliente e a transferência da LAN 
para WAN). Qualquer QoS na conexão LAN mesma deve ser 
entregue pelo ISP.

QoS
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cialização oscilante do telefone, devido à comutação entre 
VLANs diferentes. Se a VLAN não for definida através de 
CDP e LLDP-MED, o ID da VLAN que está configurado ma-
nualmente é usado. Se a ID da VLAN não está configurada 
manualmente, nenhuma VLAN será suportada.

Qualidade de Serviço (QoS) se refere à capacidade de 
priorizar certos tipos de tráfego por toda a rede. No 
contexto de VoIP Hospedado da Jive, este termo se refere 
à priorização dinâmica de Voz e Vídeo sobre outros tipos 
de tráfego. Particularmente em cenários onde a banda 
larga é limitada, a configuração correta de QoS é essencial 
caso queira obter a melhor qualidade em chamadas. Com 
a implementação correta, QoS pode reduzir a congestão, 
latência e perda de pacote - tudo o que afeta negativamente 
a qualidade das chamadas.

As estratégias de QoS discutidas abaixo são relativas ao 
tráfego dentro da LAN do cliente e a transferência da LAN 
para WAN). Qualquer QoS na conexão LAN mesma deve ser 
entregue pelo ISP.

Este é uma das principais motivações para a aquisição de 
Acesso à Internet da Jive Communications (Banda Larga da 
Jive), conforme QoS é aplicada por toda a conexão WAN.

QoS
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Muitos mecanismos para entrega de QoS estão disponíveis e 
os administradores de rede devem usar a opção que melhor 
se adapta ao ambiente de rede.

Uma forma popular de garantir a qualidade de rede é se-
parar fisicamente redes de dados e de voz. Este método 
envolve o uso de uma conexão WAN dedicada apenas para 
voz e usar conexões WAN separadas para tráfego de dados.

Um outro método de alcançar QoS na entrega é a separação 
de rede lógica. As redes podem ser separadas em divisões 
lógicas ou VLANs para separar voz de tráfego de priorida-
de inferior. Este balanceamento de tráfego, ou roteamento 
baseado em política, pode alocar a banda larga dinamica-
mente baseado em volume ou estaticamente por atribuição 
manual. Se você possui conexões WAN múltiplas, pode con-
figurar para que sua rede roteie sua VLAN de voz sobre uma 
conexão WAN e todas as outras VLANs sobre outras. Neste 
caso, a saturação da conexão WAN “de dados” é irrelevante, 
pois todo o tráfego de voz é roteado através de sua própria 
conexão WAN.

QoS - Configurações

Separação da Rede Física

Roteamento Baseado em Política ou Balanceamento
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Roteadores e Gateways podem ser configurados para aten-
der aos valores DSCP Layer 3. Valores Layer 2 802.1p/CoS 
também podem ser usados, embora DSCP seja preferido. 
Conforme configurados pela Jive Communications, os apa-
relhos telefônicos de VoIP definem um valor DSCP no cabe-
çalho de cada pacote que estes geram, conforme mostrado 
na seguinte tabela:

*O valor * DSCP 46 às vezes é chamado de EF (expedited 
forwarding / encaminhamento transmitido) em alguns 
dispositivos.

Para habilitar a QoS dentro da LAN e sobre a entrega         
Lan-para-WAN, a rede deve ser configurada para priorizar 
o tráfego carregando estas etiquetas sobre todos os outros 
tráfegos.

Classe de Serviço/DSCP

Controle de Chamada

Mídia de Chamada (a 
real conversa de voz)

5

5

26

46*

SIP

RTP

Tipo de 
tráfego Propósito do Tráfego Valor 

DSCP
Valor                   
802.1p/CoS
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Implementar Recepção de QoS (entrada) na sua conexão de 
internet requer a cooperação do seu ISO, pois pouco pode 
ser feito em uma LAN para evitar saturação do link de re-
cepção. Existe uma razão principal pela qual muitos clientes 
da Jive adquirem sua conexão da internet através da Jive 
Communications. A Jive é uma das únicas de um grupo de 
prestadoras de serviço que oferece soluções de dados de 
QoS completos.

Devidamente configuradas, as políticas de Qualidade de 
Serviço (QoS) garantirão que o tráfego de VoIP será priori-
zado sobre outros tráfegos da rede. Isto ajuda a garantir a 
qualidade da chamada, especialmente em situações onde a 
LAN ou WAN estão saturadas. (“usada até o limite”).

Em equipamentos de LAN de alto nível, políticas de QoS 
adequadas podem ser verificadas ao se observar as filas e/
ou fluxos de tráfego. Caso não seja possível, um grupo de 
testes empíricos também podem ser usados. Execute um 
dos seguintes casos de teste:

Recepção de QoS

Teste uma Rede para QoS
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Sature a conexão LAN transferindo arquivos grandes 
entre os computadores na LAN. Então efetue várias 
chamadas telefônicas simultâneas.
Sature a porção transmitida da conexão WAN fazendo 
o upload de vários arquivos grandes. Então efetue 
várias chamadas telefônicas simultâneas.

01

02

A ACME Inc. possui uma conexão T1 1.5Mbps do seu ISP. 
Em vários momentos durante o dia, o uso regular de internet 
da ACME é suficiente para ‘usar até o limite’ (saturar) 
completamente esta conexão. A ACME está considerando 
implementar uma solução de VoIP - eles querem garantir 
que a qualidade da chamada em VoIP seja mantida, mesmo 
durante períodos de pico no uso da internet.

Implementar QoS na LAN ajuda a resolver este problema - 
devidamente configurada, QoS garantirá que o tráfego VoIP 
seja priorizado dentro da LAN, para que aos telefones seja 
alocada dinamicamente a banda larga que estes precisarem. 
QoS também garante que esta priorização se estenda para a 
‘entrega’ entre as conexões LAN e WAN, para que a ACME 
não seja saturada (‘usada até o limite’) sua banda larga de 
transmissão (saída).

Quadro de Exemplo de QoS
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QoS na porção de recepção (entrada) da conexão de internet 
é cuidada por seu ISP. ACME Inc. irá obter seu T1 da Jive 
Communications, que prioriza dinamicamente o tráfego de 
Vídeo e VoIP sobre todos os outros tipos de tráfego pela 
própria conexão de internet atual.

Com QoS habilitada tanto nos componentes de transmissão 
(saída) quanto na recepção (entrada) da conexão de internet, 
a ACME Inc. pode ficar confiante de obter uma ótima 
qualidade de chamada, mesmo durante períodos de uso 
pesado da rede.
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