
Önce Beni Oku!
VoIP Servisine Kayıt Olma
ATA donanımınızı kurmadan önce VoIP hizmetine kaydolmanız
gerekmektedir. Bilgisayarınızın Web tarayıcısını kullanarak
www.zoom.com/chooser adresine gidin.

Bu Chooser (Seçici) VoIP servislerini keşfetme konusunda size
yardımcı olacaktır. Seçiminizi yaptığınızda Chooser otomatik olarak
Zoom donanımınızı servis ile uygun olacak şekilde
yapılandıracaktır!

Chooser, aşağıda tanımlanan ATA Yöneticisinin ne zaman
çalıştırılacağını söyleyecektir.

ATA yöneticisinin bilgisayarınızın üzerinden
çalıştırılması
ATA cihazınızın Web tarayıcınızın üzerinden erişilebilen dahili bir
ATA Manager’i (ATA Yöneticisi) bulunur. Bunu kullanarak
VoIP özelliklerini ayarlayabilir veya kontrol edebilirsiniz. Bu
özelliklerden bazılarını telefonunuzun tuş takımını kullanarak da
ayarlayabilirsiniz.
ATA Yöneticisi en kolay Windows bilgisayar üzerinden çalıştırılır.
Eğer Windows harici bir bilgisayar kullanmak durumundaysanız,
bu sayfada yer alan en son bölüme gidiniz: ATA Yöneticisi’nin
Windows harici Bilgisayarlarda Kurulması

ATA Yöneticisi’nin Windows Bilgisayarlarda
Kurulması
Web tarayıcınızı kullanarak www.zoom.com/atamanager
adresine gidin ve yazılı basit talimatları izleyin. Bir dakikadan
daha kısa sürecek bu işlemin ardından Windows masaüstünüzde
ATA Yöneticisi’ne girmek için kullanacağınız bir Zoom ikonu
belirir. ATA Yöneticisi’ni kullanmak istediğinizde bu Zoom
ikonuna çift tıklayın. Ekrana gelen Windows kutucuğunun
üzerinde Find ATA’yı (ATA’yı Bul) işaretleyin. Böylece, ilgili
uygulama ağınızdaki ATA cihazını arar ve söz konusu ATA cihazı
dinamik IP adresi kullanıyor olsa bile onu bulur. ATA cihazı
bulunamazsa, üzerinde Zoom ATA Cihazı Bulunamadı yazan bir
mesaj kutusu ekrana gelir.

http://www.zoom.com/chooser
http://www.zoom.com/atamanager
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ATA cihazı bulunduğu taktirde yeni bir Windows kutusu ekrana
gelir. Bu kutudaki User Name (Kullanıcı Adı) alanına küçük
harflerle username yazın. (Daha sonra ATA Yöneticisi’ne girerek
bu ayarı değiştirebilirsiniz.) Password (Parola) alanına ise yine
küçük harflerle zoomvoip yazın. (Daha sonra ATA Yöneticisi’ne
girerek bu ayarı değiştirebilirsiniz.)

User Name: username
Password: zoomvoip

Eğer isterseniz, Save this password (Bu parolayı kaydet) kutusuna
tıklayarak bu parolayı parola listenize ekleyebilirsiniz. Şimdi OK’ye
(Tamam) tıklayın ve ATA Yöneticisi’ni başlatın.

ATA Yöneticisi’nin Windows Harici Bilgisayarlarda
Kurulması
Bilgisayarınızın tarayıcısını kullanarak ATA Yöneticisi’ne girmek
için öncelikle ATA cihazının IP adresini bulmanız gerekir. Bunun
için router cihazınıza giriş yapın ve ilgili DHCP istemcileri listesini
bulun.
00 40 36 ile başlayan MAC Adres’li tek bir istemci mi
görüyorsunuz?
Evet. Bu sizin ATA cihazınızı gösterir. İlgili IP Adresini seçin,
bunu tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalayın ve klavyenizin Enter
tuşuna basın. ATA Yöneticisi’ni kullanırken ilk başta Kullanıcı
için username ve Parola için ise zoomvoip yazmanız gerekir.

User Name: username
Password: zoomvoip

Hayır. ATA cihazını fişten çekin. Router cihazınızın DHCP
istemci listesi ekranda açıkken listeyi Refresh’e tıklayarak yenileyin
ve 00 40 36 ile başlayan MAC Adresli diğer tüm cihazların IP
Adreslerini not edin. ATA cihazını tekrar fişe takın ve bir dakika
kadar bekleyin. DHCP istemci listesini tekrar Refresh’e tıklayarak
yenileyin. Listede 00 40 36 ile başlayan MAC Adresli yeni bir cihaz
görünecektir. Bu yeni cihaz ATA cihazınızı fişten çektiğinizde
listede görünmüyordu. İlgili IP Adresini seçin, bunu tarayıcınızın
adres çubuğuna kopyalayın ve klavyenizin Enter tuşuna basın.
ATA Yöneticisi’ni kullanırken ilk başta Kullanıcı adı için
username ve Parola için ise zoomvoip yazmanız gerekir.

User Name: username
Password: zoomvoip
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