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Agenda 

Plextel Configuration Architecture

•  Plextel Administration Basic
•  How to Access to PLEXTEL Web-Interface
•  How to use PLEXTEL CLI



โครงสร้างพื้นฐาน - PLEXTEL Web 
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การตรวจสอบ IP ของเครื่องและ การเข้าใช้งาน

Check the IP-Address 
•  From	Console:	“web-interface	at	hPp://<IP-Address>”	line
	
	
	
	
	
	
	
	

•  Using	Default	LAN	interface	IP-Address	“10.0.0.10” ���
Configure	you	computer	to	be	in	10.0.0.0/24	Network	

	



การ login ผ่าน CLI

Using Console - สำหรับ check IP, reboot, basic command ต่างๆ

•  Using SSH  software (putty-pc, JellyfiSSH-mac)
Default Port 22 

•  Default username “admin” with “plextel” password
 
Consist of 4 main menu

Monitor, use to monitor system load, process, ip-pbx behavior, etc.
Logs view time, boot message, system & ip-pbx logs
Sangoma -- not available --
Tools setup IP address, reboot, restart, restore Factory Default* 
 
*Factory Default, required reinstall plextel license, reboot required



การ login ผ่าน web interface
QUICK	Menu	 Language	Switching	

Modules	
Menu	

CONFIGURATION	INTERFACE	

การตั้งค่าต่าง ๆ



Agenda 

การตั้งค่ามาตรฐานของ ตู้สาขา PLEXTEL  
(Plextel Basic Features)

•  How to manage group
•  How to add phone number
•  Properties for each phone numbering
•  How to use Yealink phone with PLEXTEL

•  Manual
•  Autoprovision



Group management

Group Manager, ใช้ในการ สร้าง แก้ไข ข้อมูล เกี่ยวกับกลุ่มขอผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน (Extensions) ของ ตู้สาขา 
โดย จำเป็นสำหรับการตั้งค่า การอนุญาติ การใช้งานโทรศัพท์ (call control), การรับสายแทน (call pickup),  
การตั้งค่า Ring-Group, การตรวจสอบการโทรศัพท์ (Billing), และอื่นๆ



Extensions management

Extensions Manager, ใช้ในการ จัดการสร้างและแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ภายใน ของ  Plextel PBX
รองรับ extensions แบบ SIP, IAX, Mobile Extensions



Extensions management - properties

ตัวอย่างการตั้งค่าที่น่าสนใจ 

•  CallerID: ใช้แสดงชื่อ ในหัวเครื่องปลายทาง
•  Enable Softphone account: เปิดการใช้งาน หัวเครื่อง

โทรศัพท์ สองชุด  
(Hardphone & Softphone) โดยทั้งคู่เป็นเลขหมาย เดียวกัน

•  Allow register from (ACL): ตังค่าความปลอดภัย โดย
สามารถกำหนดชุด IP ที่จะสามารถ เข้ามาใช้งานเลขหมายนี้ได้

•  Pickup Call From: เป็นการตั้งค่าเพื่อเลือกกลุ่ม ผู้ใช้งานที่เลข
หมายนี้จะสามารถ ดึงสายแบบอัตโนมัติได้

•  Support Intercom: เปิดฟงัก์ชั่น อินเตอร์คอมสำหรับ เลข
หมายนี้

•  Enable Voicemail Box: เปิดฟังก์ชั่น ฝากข้อความเสียง



การตั้งค่า Yealink Phone

การตั้งค่า แบบ MANUAL

•  ตรวจสอบ IP address ของหัวเครื่อง โดยการกดปุ่ม “OK”
•  เข้า หน้า web-interface ผ่าน IP ที่แจ้งบนหัวเครื่อง
•  Username: admin
•  Password: admin
•  Tab Account

•  Label: เลขหมายโทรศัพท์หรือชื่อที่จะแสดงบนหัวเครื่อง
•  Display Name: เลขหมายโทรศัพท์
•  Register Name: เลขหมายโทรศัพท์
•  User Name: เลขหมายโทรศัพท์
•  Password: password
•  Server Host: IP adddress ของ Plextel server



การตั้งค่า Yealink Phone ตัวอย่างหน้าจอ



การตั้งค่า Yealink Phone - Autoprovision

การตั้งค่า แบบ Auto Provision 
 
โดยการตั้งค่าแบบนี้จะเหมาะสำหรับการ ตั้งค่าหัวเครื่องจำนวนมาก โดยที่ไม่จำเป็นต้อง
ตั้งค่าใดๆ บนหัวเครื่องโทรศัพท์เลย 
ซึ่งจะทำให้ง่าย ต่อการจัดการ และ ลดเวลาการตั้งค่าเป็นอย่างมาก 
 
ขั่นตอนการทำงาน
•  จดเบอร์ MAC address ของหัวเครื่องที่ต้องการทั้งหมด ใน excel file. (สามารถใช้ 

barcode scanner มาช่วยได)้
•  ใช้ ฟงัก์ชั่น Yealink RPS server ในการกำหนด Provision server IP. 

โดยเป็นการตั้งค่าบน Yealink Cloud server ว่า หัวเครื่องไหนให้ไปดึงข้อมูลการตั้ง
ค่าจาก Plextel Server ที่ IP อะไร 
โดย PLEXTEL IP จะต้องเป็น IP ที่ หัวเครื่องที่จะทำการติดตังสามารถที่จะ connect 
ไปถึงได้

•  ตั้งค่า Phone Config บน PLEXTEL SERVER



การตั้งค่า Yealink Phone – Yealink RPS

การตั้งค่า แบบ Auto Provision

•  Login ไปยัง https://rps.yealink.com
ttps://rps.yealink.com

•  เพิ่ม Server โดยกดปุ่ม  “Add Server” โดยตั้งค่า 
เป็น IP ของ server ไปที่ URL ของ Plextel Server 
นั้นๆ ตามรูปแบบดังนี้  
http://<ip address>/autoprovision  เช่น http://
192.168.0.10/autoprovision



การตั้งค่า Yealink Phone – Yealink RPS

•  เพิ่ม Device โดยการกด ปุ่ม upload และ เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ ลงไป



การตั้งค่า Yealink Phone – PLEXTEL 
setting

•  หลังจากการสร้างเบอร ์extension บน plextel เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่ menu “Advanced -> 
Autoprovision”

•  นำเบอร์ MAC address ของหัวเครื่องโทรศัพท์ที่ต้องการ มาใส่ ให้ตรงกับ เลขหมายที่ต้องการ



การตั้งค่า Yealink Phone – PLEXTEL 
setting

ทำการ factory default หัวเครื่องโทรศัพท์

•  กดปุ่ม OK ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที 
•  จะมีข้อความ สอบถามว่า “ Reset to 

factory setting?”
•  ให้ กด ปุ่ม OK 
•  หัวเครื่องจะทำการ reset ค่าเป็นค่าเริ่ม

ต้น ซึ่งจะติดต่อไปยัง RPS server -> 
PLEXTEL server ตามขั่นตอนต่อไป



Connecting to PSTN

การเชื่อมต่อไปยังชุมสายโทรศัพท์ (PSTN) 
 
ตู้สาขาโทรศัพท์ Plextel รองรับการตั้งค่าสายนอกไห้ 3 รูปแบบ
•  Voice Interface Hardware : สำหรับการ์ดสายนอกที่ติดตั้งบน server
•  SIP Trunk / SIP Account : สำหรับการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ VoIP (VoIP operator)
•  Gateway : สำหรับการเชื่อมไปยังอุปกรณ์แปลงสายนอก (VoIP Gateway)



Connecting to PSTN - SIP Account

การเชื่อมต่อไปยังชุมสายโทรศัพท์ (PSTN) 
แบบ SIP Account 

•  เป็นการเชื่อมสายนอกแบบที่สะดวก และ 
ไม่ต้องใช้ hardware เพิ่มเติม

•  ต้องมี internet ที่เพียงพอต่อการใช้
งาน

•  ควรมี Fix IP หรือ เปิด Firewall



Incoming Call Rules

ใช้สำหรับการตั้งค่า กฎ สำหรับ การโทร
เข้ากลุ่มเบอร์สายนอกที่ต้องการ 

•  แยกเฉพาะตามสายนอกที่ต้องการได้
•  กำหนดรูปแบบของการรับสายเข้า
•  รองรับการตั้งค่าช่วงเวลาที่ต่างกัน 

โดยสามรถแยกรูปแบบตามช่วงเวลาได้
•  รองรับการทำงาน DID



Outgoing Call Rules

ใช้สำหรับการตั้งค่า กฎ สำหรับ การ
โทรออก 

•  แยกกฎตามรูปแบบของเบอร์โทร
ออก 
(Call Pattern)

•  รองรับหลาย Pattern ต่อกฎ
•  รองรับการเลือกสายนอกได้ตาม

ช่วงเวลาที่ต่างกันได้
•  รองรับการตั้งค่า Password 

สำหรับการโทรออก



Call Control

ใช้สำหรับการกำหนดสิทธิ์ การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม  
(Group), IVR ของ Plextel โดยสามารถควบคุมการใช้งานเช่น 

•  กฏการโทรออกสายนอก
•  ความสามารถในการโทรระหว่างกลุ่ม
•  การใช้งานฟงัก์ชั่นพิเศษต่างๆ



Call Monitor

Plextel มฟีงัก์ชั่นในการตรวจสอลการทำงาน ของตู้สาขาและอุปกรณ์ต่อเชื่อมได้อย่างละเอียด
•   Phone’s Connection status, ใช้ในการตรวจสอบการเชื่อมโยงกับหัวเครื่องโทรศัพท์และ Gateway



Call Monitor

•  Active Call Status, ใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของการโทรศัพท์ในปัจจุบัน พร้อม รายละเอียดต่างๆ



THANK YOU.
บริษัท พอยซ เทคโนโลยี จำกัด
76 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-656-8598   Fax : 02-250-9769

www.poisetechnology.com  
Facebook : Poise Technology  
ID Line : @poisetechnology


