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Esse documento apresenta as etapas que envolvem o processo de adesão e seus respectivos responsáveis, bem como o formulário de solicitação. 




Sumário

HYPERLINK \l "_Toc94607171" 1. Introdução	3
HYPERLINK \l "_Toc94607172" 2. Formulário de solicitação	4


1.
Introdução

O serviço fone@RNP é direcionado às instituições usuárias da rede RNP2. Para aderir ao serviço, é preciso conhecer e concordar com sua política de uso, e preencher um formulário de solicitação, o qual está disponível apenas para os contatos técnicos das instituições usuárias.

As solicitações de adesão submetidas via formulário eletrônico são identificadas por processos numerados, e serão avaliadas pela gerência do serviço fone@RNP.

O processo de adesão de uma nova instituição ao serviço fone@RNP abrange as seguintes etapas:

Etapa
Responsável
1. Submissão da solicitação de adesão
contato técnico da instituição candidata
2. Avaliação da solicitação
gerência nacional do serviço fone@RNP
3. Notificação do parecer final
gerência nacional do serviço fone@RNP
4. Implantação do ambiente VoIP na instituição
gerência local (responsável pelo serviço fone@RNP na instituição candidata)
5. Submissão de dados técnicos
gerência local (responsável pelo serviço fone@RNP na instituição candidata)
6. Testes de conectividade
gerências nacional e local
7. Configuração final do ambiente VoIP
gerência local (responsável pelo serviço fone@RNP na instituição candidata)

Tabela 1: Etapas do processo de adesão e seus respectivos responsáveis



2.
Formulário de solicitação

O formulário de solicitação de adesão está disponível em http://xml.rnp.br/voip/adesao.html. 

Use a reprodução abaixo como modelo antes de submeter o processo on-line.

==================   INÍCIO DO FORMULÁRIO ========================

Instituição usuária
Instrução: Informe o nome de sua instituição (aquela que deseja aderir ao serviço fone@RNP).




Equipe responsável
Área de telefonia
Instrução: O responsável da área de telefonia deverá ter condições de alocar recursos humanos para a efetivação de testes de interoperabilidade entre o PBX e o gateway (se sua instituição desejar fazer uso de gateway e PBX associados ao serviço fone@RNP), suporte à configuração do PBX e demais ações na área de telefonia que se façam necessárias para a implantação operacional do serviço.

Nome 

E-mail 

Endereço

Telefone


Área de redes
Instrução: O responsável da área de redes deverá gerenciar a implantação dos equipamentos e ambientes de software, e cuidar das configurações de segurança que envolvem firewalls. Será também o responsável pelo serviço após a implantação e pelos contatos técnicos com a RNP.

Nome 

E-mail 

Endereço

Telefone


Outros envolvidos
Instrução: Relacione outras pessoas diretamente envolvidas com a operação do serviço (informe nomes e e-mails).



Diagrama da rede de dados e telefonia
Instrução: Para efeito de documentação e controle, deverá ser apresentado um esquema simplificado da rede de dados e telefonia no local escolhido para a instalação do gatekeeper  e do gateway institucional. Esse local terá que estar junto ao PBX e possuir conectividade de rede. O local ideal seria o mais próximo possível à saída Internet da instituição, para minimizar interferência com tráfego local de dados. O gatekeeper não tem restrição de distância física de localização como ocorre com o gateway, mas é fortemente recomendado sua localização próxima por razões de desempenho e facilidade de operação e testes. Qualquer firewall que possa estar na rota IP do gateway e do gatekeeper deve ser também indicado, pois a operação VoIP não é transparente para esses elementos de segurança.  No esquema, devem ser apontados todos os equipamentos de rede existentes entre o gatekeeper e o gateway de voz  e o ponto de presença da RNP, informando se suportam QoS e qual a configuração de QoS instalada.
Envie o diagrama em arquivo de imagem JPG ou GIF.
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Disponibilidade de recursos da rede de telefonia
Disponibilidade de portas analógicas e digitais
Instrução: Informe o modelo e fabricante do PBX a ser interconectado ao gateway, a versão de sistema operacional e a quantidade de ramais analógicos, troncos analógicos E&M e digitais (E1) disponíveis para uso de VoIP; bem como características de suas configurações. Informe também a sinalização a ser utilizada nos troncos digitais (E1/R2 MFC, ISDN etc).





Disponibilidade de prefixos
Instrução: Indique os prefixos atendidos pela rede de telefonia, em sua totalidade (incluir prefixos alocados a todos os PBX’s internos diretamente interconectados). A listagem deve ser acompanhada do DDD da localidade. Exemplo:  19 5512 xxxx, 19 5513 xxxx. No exemplo, os dígitos referentes aos ramais internos são representados por ‘xxxx’. 




Gateway VoIP disponível
Instrução: Forneça um detalhamento completo do gateway que será utilizado pela instituição para entrada no serviço fone@RNP. Deverão ser informados o modelo/fabricante, a versão de sistema operacional, as portas de voz disponíveis e a sinalização VoIP suportada (H.323 e/ou SIP). Deve ser informado também se o equipamento suporta gerenciamento remoto utilizando o protocolo SNMP e qual o suporte a QoS oferecido pelo gateway (considerar aspectos como classificação, marcação e priorização de tráfego baseado em Diffserv, suporte a RSVP, política de filas etc.).




Total de ramais e potenciais usuários de VoIP

Total de ramais previstos
Instrução: Inclua o total de ramais atendidos por toda a rede de telefonia, ou seja, o número potencial de pontos que poderão estar utilizando o serviço VoIP. Neste número, devem-se incluir os ramais de todos os outros PBXs internos interconectados ao PBX que será conectado ao serviço fone@RNP. 





Potenciais usuários do serviço
Instrução: Informe o número total de pessoas na instituição que poderão ter acesso a um número de telefone IP.  No caso das instituições acadêmicas, os usuários podem ser professores, funcionários e alunos regularmente matriculados.




Plano de ação para o fone@RNP

Resumo do plano de ação
Instrução: Descreva, brevemente, os planos de sua instituição relacionados ao serviço fone@RNP (objetivos a serem alcançados, projetos a serem desenvolvidos, estratégias de divulgação do serviço para os integrantes da instituição etc.). Essas informações serão úteis para a melhoria do fone@RNP e poderão ser, desde que autorizadas, divulgadas no website da RNP.



Autorizo a divulgação dessas informações
     				Sim			Não


==================   FIM DO FORMULÁRIO ======================


