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O que é o GL3000?

É um gateway VoIP com diversas portas FXS, que se
conecta à central Ision IP através de uma única
conexão física na rede de dados e, com isso, todas as
portas FXS do GL3000 se registram em posições de
ramais IPs da central Ision IP.

O objetivo é permitir que o cliente utilize mais
terminais analógicos do que o permitido somente
pela central Ision IP. A capacidade final do Ision IP
continua sendo 600 portas.



GL 3000

Utiliza telefones analógicos conectados às placas RA 
do GL e esses se apresentam na central Ision IP como 

ramais IPs.



Exemplo de aplicação

Hotel:

60 Troncos Digitais

400 Terminais Analógicos

16 Terminais Digitais



Hotel

ISION IP 3000R
ver 1.3.8

2MG 2MG

8 X 32RA
64 canais

4 X 32RA
2 x 8RA8RD

2 X 30TD
GL3000

256 Ramais

144 Ramais Analógicos
16 Ramais Digitais
256 Ramais IPs 256 Ramais Analógicos

Capacidade total desse equipamento = 446 portas
144 Ramais Analógicos
16 Ramais Digitais
256 Ramais Ips
30 Troncos Digitais

Media Gateway não conta porta



Hotel

ISION IP 3000R

2 30TDCAS-3-R 

2 32MG-2-R

4 32RA-1-R

2 8RA8RD

256 Lic. Soft Ramal IP ISION

GL3000

2 32MG-2-R

8 32RA-1-R



Exemplo de aplicação

Condomínio:

60 Troncos Digitais

400 Terminais Analógicos

16 Terminais Digitais



Condomínio

ISION IP 3000R
ver 1.3.8

2MG 2MG

8 X 32RA
64 canais

2 x 30TD
6 X 32RA

GL3000
256 Ramais

176 Ramais Analógicos
8 Ramais Digitais
256 Ramais IPs 256 Ramais Analógicos

Capacidade total desse equipamento = 478 portas
192 Ramais Analógicos
256 Ramais Ips
60 Troncos Digitais

Media Gateway não conta porta



Condomínio

ISION IP 3000R

2 30TDCAS-3-R 

2 32MG-2-R

6 32RA-1-R

256 Lic. Soft Ramal IP ISION

GL3000

2 32MG-2-R

8 32RA-1-R



Exemplo de aplicação

Empresa > 500 Ramais:

60 Troncos Digitais

536 Terminais Analógicos



Empresa > 500 Ramais

ISION IP 3000R
ver 1.3.8

3MG
2MG

8 X 32RA

1MG

GL3000
256 Ramais
(64 canais)

GL3000
128 Ramais
(32 canais)

4 X 32RA

5 X 32RA
1 X 24RA

152 Ramais Analógicos
384 Ramais IPs 256 Ramais Analógicos

128 Ramais Analógicos

2 X 30TD

Capacidade total desse equipamento = 596 portas
152 Ramais Analógicos
384 Ramais Ips
60 Troncos Digitais

Media Gateway não conta porta



ISION IP 3000R
2 30TDCAS-3-R 
3 32MG-2-R
4 32RA-1-R
1 24RA-1-R

384 Lic. Soft Ramal IP ISION

GL3000 (1)
2 32MG-2-R
8 32RA-1-R

GL3000 (2)
1 32MG-2-R
4 32RA-1-R

Empresa > 500 Ramais



Funções dos Ramais do GL 

São as mesmas funções do ramal IP:

• Transferência

• Conferência

• Desvios

• Rechamada

• Contaction

• Etc.

Obs: os ramais IP tem particularidades de operação que devem ser 
avaliadas na fase de projeto.



Aplicações

ISION

FAX

Call Center

Telefonista

Terminais Analógicos 
de uso geral

GL3000



Pontos de atenção

Como os ramais do GL se apresentam no Ision IP como ramais IP, os seguintes aspectos 

devem ser considerados: 

- Os ramais do GL Não podem ser utilizados como posição de atendimento de Call Center. 

- Não podem participar de grupos atendedores (não tocam simultaneamente) 

- Quando participam de setores, não oferecem o recurso de tocar todos simultaneamente. 

- Não recebem segunda chamada. 

- Não possuem toque diferenciado para chamadas internas e externas. 

- Não podem ser ramal de Fax. 

- Não podem ser telefonista.

- Não recebem tom de sinalização diferente ou mensagem de voz quando possuem recados 

na caixa postal, siga-me ativado, cadeado, etc. A luz indicadora de correio de voz funciona. 

Obs.: A tecla flash funciona. Não é necessário teclar três asteriscos. 



Pontos de atenção

É permitido utilizar Contaction usuário com terminais conectados ao GL3000. A 

operação será a de um Contaction operando em conjunto com um ramal IP. Por 

exemplo:

- ao clicar em uma tecla de atalho, o telefone tocará e reproduzirá a mensagem 

“serviço solicitado, aguarde”, e a partir daí discará o comando ou número da 

tecla de atalho;

- Se um ramal do GL estiver fora do gancho, assim como um telefone IP, na tela 

dos Contactions mostrará como livre (telefone IP só está ocupado se estiver em 

uso realmente)

Obs.: A tecla flash funciona. Não é necessário teclar três asteriscos. 



Ocupação de canal

GL3000ISION
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Instalação física entre equipamentos

ISION IP 3000R
ver 1.3.8

Switch

GL3000
256 Ramais

Roteador



Configurações na Ision IP

Para que a central Ision IP possa receber um GL é 
necessário:

- Versão 1.3.8 ou superior

- Licença de ramais IPs na quantidade de portas FXS do GL.

- Placas MG na mesma quantidade de Placas MG do GL 
(todas as placas MG do GL e do Ision IP devem estar na 
mesma versão)

- Criar Personalidades para que as mesmas sejam 
associadas as portas FXS do GL



Ativação e configuração do GL

A ativação e configuração do GL deve ser feita basicamente em 3
passos:

Passo 1 - Preparar o GL para comunicação com o Servidor de
Configuração Linux (nesse processo, o GL será acessado via
terminal serial).

Passo 2 - Alterar o Boot do seu Notebook para utilizar o Pendrive
Linux ao invés do windows.

Passo 3 - Pelo Linux (pendrive) efetuar todas as configurações do
GL, ou seja, prepará-lo para a comunicação com o Ision, criar os
ramais (iguais as personalidades criadas no Ision IP) e associá-los às
referidas posições físicas das placas de ramais do GL.



Passo 1

Como fazer o acesso serial ao GL3000 e prepara-lo para a comunicação
com o configurador Linux?

Conecte um cabo serial do seu PC ao GL e através de um terminal
qualquer, pode ser o Putty, estabeleça a conexão serial com o GL3000 ...



Passo 1

... No campo “User” preencha com ADMIN, no campo “Password”
preencha com MASTER, no campo “Account” apenas de Enter...



Passo 1

... Digite o comando SETUP e siga as orientações da tela...

... Escolha o idioma, por exemplo, P...

... Tecle ENTER para continuar no processo...



Passo 1

... Nessa tela você irá definir os parâmetros de rede do GL3000, o mesmo
pode funcionar com parâmetros fixos ou adquiri-los por DHCP.

O DHCP sai configurado de fábrica, para mantê-lo pressione a tecla D e em
seguida ENTER...

... Para confirmar a configuração pressione a tecla S e em seguida ENTER...



Passo 1

... Nessa tela dê um nome para esse GL...

... Informe o IP/porta do Servidor de configuração Linux (PC do pendrive)...

... Para confirmar a configuração pressione a tecla S e em seguida ENTER...



Passo 1

... Confira as configurações a serem aplicadas...

... Digite S em seguida ENTER e aguarde a reinicialização do GL.



Passo 2

Nesse passo é necessário fazer uso do Pendrive que acompanha cada GL.
É importante frisar que sempre que esse GL for configurado, terá que ser
usado esse Pendrive. Se for usado o Pendrive de outro GL, todas as
configurações serão perdidas.



Passo 2

Para acessar o GL e fazer com que o mesmo se comunique com o PABX
Ision IP, coloque o Pendrive no seu computador, antes de liga-lo, ligue-o e
entre na BIOS para alterar o Boot para o Pendrive. A forma de entrar na
BIOs, assim como suas telas, pode variar de acordo com o computador.
Nesse caso utilizamos um notebook da DELL, nele, para acessar o Setup
tem que pressionar a tecla F12...



Passo 2

...Selecione a opção BIOS SETUP...



Passo 2

... Entre em Secure Boot / Secure Boot Enable, marque a opção Disable e
clique no botão APPLY ...



Passo 2

... Entre em Advanced Boot Options, marque a opção Enable Legacy
Option ROMs e clique no botão APPLY ...



Passo 2

... Entre em Boot Sequence, marque a opção Legacy e clique no botão APPLY ...

... Clique em Exit que o computador será reinicializado...



Passo 2

... Ao reiniciar o computador, selecione a opção Try Isiongate Live without
installing e pressione Enter...



Passo 3

Para acessar o GL, clique no ícone Isiongate...



Passo 3

...No campo “E-mail” digite admin@leucotron.com.br no campo “Senha” 
digite MASTER, e em seguida pressione a tecla ENTER

admin@leucotron.com.br

master



Passo 3

Como estabelecer a comunicação do GL com o Ision IP?

Para que o GL se comunique com a central Ision e dessa forma possa 
registrar todos os seus ramais na Ision, na tela principal, selecione, na 
linha do GL correspondente, a opção Editar...



Passo 3

... no campo “Servidor SIP” aponte para a central Ision, selecionando Servidor 1...



Passo 3

... no campo “IP ou URL do Servidor” coloque o endereço IP da central Ision, no 
campo “Codecs em ordem de uso” defina a sequencia de codecs desejada, em 
seguida, clique no botão Salvar......



Passo 3

... Voltando para a tela principal é possível checar se o GL configurado está 
se comunicando com a central Ision. Quando não está se comunicando o 
fundo da linha correspondente ao GL fica na cor Rosa.



Passo 3

Como criar Ramais no GL3000?

Para criar os ramais no GL, para que esses se registrem no Ision, entre em 
Cadastros/Ramais...



Passo 3

... Clique no botão Novo...



Passo 3

... No campo “Ramal inicial” coloque o número do primeiro ramal que se deseja criar,
campo “Ramal final” coloque o número do último ramal que se deseja criar, no campo
“Nome” coloque um nome que será comum para todos os ramais, marque a opção
Concatenar ramal, marque a opção Criar senha default, no campo “Prefixo global”
coloque o mesmo configurado nesse campo da Ision e, se na ision foi definido que a senha
será coincidente com o ramal no GL também marque essa opção, clique no botão Salvar



Passo 3

Como associar os ramais criados no GL às portas físicas do próprio GL3000?

Depois de criados os ramais é necessário associá-los às respectivas posições FXS (ramal
analógico) do GL3000. Na tela principal, na linha do GL correspondente, clique na opção
Associação.



Passo 3

...Nessa tela, para associar todas as portas FXS existentes, na coluna Slot/Porta clique no
botão com as duas setas que apontam para a Esquerda. Para associar todos os ramais
criados no GL à essas posições fxs selecionadas, na coluna Ramal no botão com as duas
setas que apontam para a Direita, em seguida clique no botão Associar.



CONCLUSÃO DA ATIVAÇÃO

Depois de tudo configurado, resta criar um ponto de restauração das 
configurações efetuadas. Entre em Módulos/Editar/Restauração e clique 
no botão Criar ponto de restauração.

Após concluir todas as 
configurações, ou após concluir 

cada configuração, clique no 
botão Aplicar Configuração



Fim
ctl@leucotron.com.br


