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Зміст: 

1. Вхід до веб-інтерфейсу 

2. Призначення коротких номерів 

3. Знаходження параметрів для підключення пристроїв користувачів 
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1. Вхід до веб-інтерфейсу 

Адміністратор підприємства отримує на свою поштову адресу лист такого змісту: 

Обліковий запис Адміністратора було створено. 

Ваш веб-портал знаходиться за адресою https://my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua/sa. 

Для входу в систему в якості логіну використовуйте свій номер телефону 380ХХХХХХХХХ. 

Тимчасовий пароль: xyxyx373924yx. 

Ми рекомендуємо Вам якнайскоріше змінити пароль на веб-порталі. 

 

Для початку роботи увійдіть на сайт самообслуговування https://my.cloud-

pbx.ukrtelecom.ua/sa під наданим логіном і паролем наданим в електронному листі (в 

разі більш ніж 5 спроб некоректного введення логіну або пароля доступ буде 

заблоковано. Для відновлення паролю адміністратора використовуйте посилання 

«Забули пароль?»).  

 

 
 

Відкриється робоче вікно: 

 

 

Використовуючи посилання в боковому меню ви зможете налаштувати коротку 

нумерацію, групи прийому викликів, дозволити або заборонити окремі функції 

Зміна мови 
інтерфейса 

https://my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua/sa
https://my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua/sa
https://my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua/sa
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користувачам, переглядати статистику викликів, налаштувати IVR та керувати 

програмними телефонами. (Деталі налаштування та використання Ви зможете 

подивитись у повній версії Інструкції адміністратора Хмарної АТС). 

Керування користувачами 

Для включення, редагування або відключення певних користувачів та призначених їм 

функцій необхідно вибрати розділ «Керування користувачами» і потім вибрати 

користувача із списку. В наступному меню, ви зможете обрати призначений користувачу 

номер телефону, а далі провести налаштування по потрібному номеру. 

 

Обравши користувача (клацанням миші на рядку з його даними), ви перейдете на 

сторінку, де ви зможете внести інформацію про користувача, встановити його коротку 

нумерацію, а також змінити пароль доступу на веб-портал. Після внесення змін, 

необхідно натиснути кнопку «Зберегти».  
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2. Призначення коротких номерів 

Ви можете кожному вашому абоненту (міському номеру), на який підключено сервіс, 

присвоїти короткий номер. 

Діапазон номерів обирається самостійно (довжина короткого номеру 3,4 та 5-ть знаків. 

Номер не може починатися з 0, 1 та 9). 

Для налаштування короткої нумерації зайдіть в розділ «Керування користувачами» з 

домашньої сторінки , далі під-меню «Стаціонарний номер» (розкривається натисканням 

кнопки «+») 

 
Дзвінки на короткі номери не тарифікуються. 

Одному фіксованому (міському) номеру може бути присвоєно лише один короткий 

номер. 

 

Зайшовши в пункт «Конфігурація послуги» ви зможете провести налаштування 

додаткових послуг даному користувачу. (Деталі налаштування та використання Ви 

зможете подивитись у повній версії Інструкції адміністратора Хмарної АТС).
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3. Знаходження параметрів для підключення пристроїв 

користувачів 

Для користування послугою на VoIP телефоні, а також в програмах SIP телефонії 

потрібно використовувати параметри зазначені в параметрах налаштування для кожного 

абонента.  

Їх потрібно подивитись через меню «Керування користувачами», подвійник клік на номері 

телефону для якого необхідно знайти параметри, далі у новому вікні що відкриється 

відкрити підменю «Стаціонарний номер», натиснувши кнопку «+»  

 

Далі розкрийте підменю «Одночасний виклик», натиснувши кнопку «+»  

 

У вікні що відкриється, в полі «Оther» містяться параметри призначені для налаштування 

VoIP телефона, а також програм SIP телефонії, як показано на малюнку нижче: 

 

Для налаштування Вашого абонентського обладнання використовуйте дані надані в 

полях «логін», «пароль» та «сервер», та керуючись Інструкцією з налаштування вашого 

приладу або програмного забезпечення введіть необхідні параметри. 

 

Рекомендовані для використання безкоштовні програми для користування, з 

інструкціями: 

Програмний телефон для персональних комп’ютерів, ноутбуків: X-Lite, Micro SIP 

Програмний телефон для смартфонів: Zoiper, Linphone, CSipSimple 

Приклади налаштувань смартфонів: Zoiper_v2, Linphone 
 

http://www.counterpath.com/x-lite/
http://www.microsip.org/downloads
http://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper3
http://www.linphone.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple&hl=ru
http://my.ukrtelecom.ua/files/download/zoiper_v2.pdf
http://my.ukrtelecom.ua/files/download/linphone.pdf
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