
Nota de aplicação

 

Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows 
Small Business Server

Esta nota de aplicação explica como implementar o Cisco UC 320W num 
ambiente do Windows Small Business Server.
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Nota de aplicação
Descrição geral da implementação

Pode implementar facilmente o Cisco Unified Communications 300 Series num 
ambiente do Windows Small Business Server, conforme abaixo ilustrado.

Esta implementação inclui os seguintes dispositivos:

• Cisco UC 320W Unified Communications System

- Funciona como o gateway predefinido para aceder à Internet. 

- Funciona como o servidor DHCP para que a VLAN de voz suporte 
telefones IP Cisco e gateways de voz Cisco SPA 8800 na VLAN de voz 
(incluindo telefones sem fios ligados à rede de voz sem fios do Cisco UC 
320W). Este exemplo apresenta o endereço da VLAN de voz 
predefinido 10.1.1.1.

- Utiliza um endereço IP estático ou funciona como um cliente DHCP do 
Windows Small Business Server na VLAN de dados. Neste exemplo, o 
Cisco UC 320W recebe o endereço IP da LAN 192.168.80.100.
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- Utiliza o Cisco Discovery Protocol para detectar e comunicar com todos 
os telefones e gateways de voz ligados às respectivas portas LAN.

• Cisco ESW 500 Series Ethernet Switch ou equivalente

- Funciona como um cliente DHCP do Windows Small Business Server. 
Neste exemplo, o comutador recebe o endereço IP da LAN 
192.168.80.10.

- Utiliza o Cisco Discovery Protocol para detectar e comunicar com todos 
os telefones e gateways de voz ligados às respectivas portas LAN.

• Windows Small Business Server

Funciona como o servidor DHCP para o Cisco UC 320W, computadores e 
outros dispositivos de rede na VLAN de dados (incluindo computadores que 
estejam ligados às portas de PC dos telefones IP e computadores sem fios 
que estejam ligados à rede de dados sem fios do Cisco UC 320W). Neste 
exemplo, atribui dinamicamente endereços IP no intervalo 192.168.80.x.

Parte 1. Seleccionar a topologia da rede para o Cisco UC 320W

Antes de ligar qualquer equipamento ao Cisco UC 320W, tem de seleccionar a 
topologia da rede correcta. Desactive o servidor DHCP e certifique-se de que o 
Cisco UC 320W está alinhado com o esquema de endereçamento IP da rede do 
Windows SBS.

PASSO  1 Siga as instruções incluídas no Manual de Iniciação Rápida do Cisco UC 320W 
para ligar o Cisco UC 320W ao serviço de Internet e iniciar o utilitário de 
configuração baseado na Web.

PASSO  2 Quando o menu Iniciação for apresentado, visualize o vídeo de iniciação 
(opcional).

PASSO  3 Clique em Objectivo: Seleccionar a topologia da rede.

PASSO  4 Seleccione UC 320 encaminha voz e dados com servidor DHCP externo. 

PASSO  5 Na secção Obter um endereço da VLAN de dados a partir de, seleccione uma 
das duas opções que se seguem:

• Servidor DHCP da VLAN de dados: Seleccione esta opção para desactivar 
o servidor DHCP para a VLAN de dados e receber um endereço IP 
dinamicamente a partir do Windows Small Business Server. 
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• Endereço IP estático: Seleccione esta opção para desactivar o servidor 
DHCP para a VLAN de dados e especificar um endereço IP na rede do 
Windows Small Business Server. Introduza as seguintes informações:

- Endereço IP: Introduza um endereço IP para o Cisco UC 320W. Este 
endereço IP tem de estar acessível na sub-rede que está actualmente 
definida para o servidor DHCP do Windows Small Business Server. 
Deverá ser excluído do âmbito do DHCP (irá efectuar a exclusão mais 
tarde, conforme descrito no tópico Excluir um endereço IP estático, 
página 7).

- Gateway predefinido: Neste cenário, onde o Cisco UC 320W funciona 
como o gateway predefinido, introduza o mesmo endereço IP que 
introduziu acima. 

- Máscara de sub-rede: Introduza a máscara de sub-rede para a rede do 
Windows Small Business Server. No exemplo de implementação, a 
máscara é 255.255.255.0.

- DNS: Introduza o endereço IP de um servidor DNS (Domain Name 
System) ou introduza o endereço IP do Cisco UC 320W para utilizar as 
respectivas definições de DNS.

PASSO  6 Anote o endereço MAC da LAN do UC 320, apresentado por baixo dos campos 
de endereço. Este endereço MAC será necessário mais tarde para efectuar outro 
procedimento.

Nota: Apenas é apresentado o endereço MAC da WAN na etiqueta do dispositivo 
que se encontra no painel inferior do UC 320W. Consulte o ecrã para obter o 
endereço MAC da LAN.

PASSO  7 Clique em Aplicar agora para aplicar imediatamente as alterações da rede.

PASSO  8 Quando a mensagem de confirmação for apresentada, clique em OK.

PASSO  9 Clique na ligação Terminar sessão junto ao canto superior direito da janela. 

Pode prosseguir para a Parte 2. Configurar o Windows Small Business Server 
para funcionar em conjunto com o Cisco UC 320W, página 5. Regressará mais 
tarde à configuração do UC 320W.
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Parte 2. Configurar o Windows Small Business Server para 
funcionar em conjunto com o Cisco UC 320W

WARNING As alterações que se seguem têm impacto na rede de dados, pelo que devem ser 
efectuadas e testadas fora do horário de expediente normal.

Para assegurar o funcionamento em conjunto do Windows Small Business Server 
e do Cisco UC 320W, tem de reservar um endereço IP para o Cisco UC 320W e 
identificar o Cisco UC 320W como o gateway predefinido para a WAN. 

Esta parte do procedimento contém três secções:

• Parte 2A. Definir o endereço IP do Cisco UC 320W, página 5

• Parte 2B. Ligar o Cisco UC 320W à rede, página 8

• Parte 2C. Actualizar as predefinições de gateway e de servidor DNS, 
página 9

NOTA

• Estas instruções são específicas para o Windows Small Business Server 
2008, versão 6.0. Para outras versões do Small Business Server, os passos 
e as imagens dos ecrãs podem variar.

• Recomenda-se a criação de uma cópia de segurança da configuração 
actual antes de efectuar este tipo de alterações. 

Parte 2A. Definir o endereço IP do Cisco UC 320W

Execute um dos seguintes procedimentos:

• Se tiver seleccionado a opção de IP dinâmico ao configurar a topologia da 
rede do Cisco UC 320W, execute este procedimento: Reservar um 
endereço IP atribuído dinamicamente, página 6

• Se tiver seleccionado a opção de IP estático ao configurar a topologia da 
rede do Cisco UC 320W, execute este procedimento: Excluir um endereço 
IP estático, página 7
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Reservar um endereço IP atribuído dinamicamente

Este procedimento apenas é requerido se tiver seleccionado a opção de IP 
dinâmico ao configurar a topologia da rede do Cisco UC 320W. Reserve um 
endereço IP para o Cisco UC 320W, de forma a assegurar que este recebe 
sempre o mesmo endereço IP do servidor DHCP. Este procedimento irá impedir 
que outros clientes recebam este endereço IP.

PASSO  1 Seleccione um endereço IP da LAN para o Cisco UC 320W. Este endereço será 
utilizado como o gateway predefinido para todos os computadores da rede, 
incluindo o Windows Small Business Server. 

PASSO  2 Para iniciar o gestor de servidores para o Windows Small Business Server, prima 
o botão Iniciar no Windows e, em seguida, seleccione Ferramentas 
administrativas > Gestor de Servidor.

PASSO  3 No painel esquerdo, clique no sinal de adição (+) em DHCP para iniciar a consola 
DHCP.

PASSO  4 Clique no sinal de adição (+) em IPv4.

PASSO  5 Clique no sinal de adição (+) relativo ao seu computador.

PASSO  6 Clique no sinal de adição (+) em Âmbito.

Nota: Se estiver a configurar uma nova rede, tem de criar um âmbito.

PASSO  7 Clique com o botão direito do rato em Reservas e, em seguida, seleccione Nova 
reserva no menu de atalho. 

PASSO  8 Na janela Nova reserva, introduza as seguintes informações:

• Nome de reserva: Introduza um nome descritivo como, por exemplo, Cisco 
UC 320W.

• Endereço IP: Introduza o endereço IP que seleccionou para o Cisco UC 
320W. No exemplo de implementação, é utilizado o endereço 
192.168.80.100.

• Endereço MAC: Introduza o endereço MAC da VLAN de dados do Cisco 
UC 320W, o qual anotou durante a tarefa do utilitário de configuração do 
Cisco UC 320W relativa à topologia. Não insira o sinal de dois pontos ou 
pontos finais para separar as partes do endereço MAC.

• Descrição: Introduza uma descrição para referência.

• Tipos suportados: Ambos

PASSO  9 Clique em Adicionar.
6 Utilizar o Cisco UC 320W com o Windows Small Business Server



Nota de aplicação
PASSO 10 Clique em Fechar.

A reserva é apresentada.

PASSO 11 Clique com o botão direito do rato na pasta Opções de âmbito e, em seguida, 
clique em Configurar Opções. 

PASSO 12 Configure as definições abaixo apresentadas.

NOTA: Se tiver configurado anteriormente as opções de Router e DNS, remova as 
definições e configure as mesmas tal como ilustrado.

a. Seleccione a caixa 003 Router e, em seguida, introduza o endereço IP da LAN 
para o Cisco UC 320W (por exemplo, 192.168.80.100). Em seguida, clique em 
Adicionar.

b. Seleccione a caixa 006 DNS,  

c. Introduza o endereço IP da LAN para o Cisco UC 320W ou introduza o 
endereço IP do servidor DNS local ou do servidor DNS do SBS, conforme 
aplicável.

d. Clique em Adicionar.

PASSO 13 Clique em OK para guardar as definições.

São apresentadas as novas opções de âmbito.

Pode prosseguir para a Parte 2B. Ligar o Cisco UC 320W à rede, página 8

Excluir um endereço IP estático

Este procedimento é requerido se tiver seleccionado a opção de IP estático ao 
configurar a topologia da rede do Cisco UC 320W.

PASSO  1 Para iniciar o gestor de servidores para o Windows Small Business Server, prima 
o botão Iniciar no Windows e, em seguida, seleccione Gestor de Servidor.

PASSO  2 Para iniciar a consola DHCP, prima o botão Iniciar no Windows e, em seguida, 
seleccione Ferramentas administrativas > DHCP. 

PASSO  3 No painel esquerdo, clique no sinal de adição (+) para abrir IPv4.

PASSO  4 Clique no sinal de adição (+) para abrir Âmbito.

PASSO  5 Clique com o botão direito do rato na pasta Conjunto de endereços. 

PASSO  6 Clique em Novo intervalo de exclusão.
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PASSO  7 No campo Endereço IP inicial, introduza o endereço IP que pretende excluir. 
Introduza o mesmo endereço IP no campo Endereço IP final. Clique em Adicionar.

PASSO  8 Clique em Fechar para fechar a janela. As definições são apresentadas na janela 
Conjunto de endereços.

Pode prosseguir para a Parte 2B. Ligar o Cisco UC 320W à rede, página 8

Parte 2B. Ligar o Cisco UC 320W à rede

PASSO  1 Desligue o Cisco UC 320W da alimentação.

PASSO  2 Ligue um cabo Ethernet a uma porta LAN do Cisco UC 320W. 

PASSO  3 Ligue a outra extremidade do cabo à rede.

PASSO  4 Ligue o Cisco UC 320W à alimentação. Quando o dispositivo estiver totalmente 
iniciado, o indicador luminoso POWER/SYS (ALIMENTAÇÃO/SIS) passa a verde 
fixo.

Nota: Se tiver seleccionado a opção de endereço IP dinâmico, pode verificar que 
o Cisco UC 320W recebeu uma concessão DHCP do servidor DHCP. Em IPv4 > 
Âmbito, clique em Concessões de endereços. O Cisco UC 320W deverá ser 
apresentado no painel Concessões de endereços.

Pode prosseguir para a Parte 2C. Actualizar as predefinições de gateway e de 
servidor DNS, página 9
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Parte 2C. Actualizar as predefinições de gateway e de 
servidor DNS 

!
CAUTION Ao efectuar estas alterações, toda a actividade da rede será interrompida até 

instalar o Cisco UC 320W na rede e configurar a respectiva ligação WAN. Após 
efectuar este procedimento, todos os computadores deverão ser reiniciados para 
actualizar os respectivos endereços IP.

PASSO  1 Navegue até Painel de controlo > Centro de Rede e Partilha > Gerir Ligações 
de rede.

PASSO  2 Clique com o botão direito do rato na placa activa e, em seguida, seleccione 
Propriedades. É apresentada a janela Propriedades da Ligação de Área Local.

PASSO  3 Seleccione Protocolo IP Versão 4 e, em seguida, clique em Propriedades. 

PASSO  4 Seleccione Utilizar o seguinte endereço IP e, em seguida, introduza as seguintes 
definições:

• Endereço IP e Máscara de sub-rede: Mantenha as entradas existentes.

• Gateway predefinido: Introduza o endereço IP da LAN que seleccionou 
para o Cisco UC 320W. No exemplo de implementação, é utilizado o 
endereço IP 192.168.80.100.

• Servidor de DNS preferido: Introduza o endereço IP da LAN que 
seleccionou para o Cisco UC 320W. No exemplo de implementação, é 
utilizado o endereço IP 192.168.80.100.

• Servidor DNS alternativo: Deixe este campo em branco ou introduza um 
servidor DNS especificado pelo fornecedor de serviços de Internet.

PASSO  5 Clique em OK para fechar a janela Protocolo IP Versão 4 e, em seguida, clique em 
OK para fechar a janela Propriedades da Ligação de Área Local.

Pode prosseguir para a Parte 3. Concluir a configuração do Cisco UC 320W, 
página 10
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Parte 3. Concluir a configuração do Cisco UC 320W

Agora, pode prosseguir com a configuração do Cisco UC 320W.

PASSO  1 Ligue um PC a uma porta LAN do Cisco UC 320W.

PASSO  2 Inicie um browser da Web e introduza o novo endereço IP da LAN do Cisco UC 
320W. 

PASSO  3 Inicie sessão no utilitário de configuração.

PASSO  4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para prosseguir com as tarefas de 
iniciação, ligar o equipamento e configurar as definições. Para obter informações 
detalhadas, clique no botão Ajuda existente no lado direito de cada página.

Notas: 

• Para assegurar a ligação à Internet de todos os computadores na rede, 
execute a tarefa Actualizar firmware no menu Iniciação. Esta tarefa inclui a 
configuração da ligação WAN. Após aplicar a configuração neste passo, 
poderá ser necessário reiniciar os dispositivos de rede, como, por exemplo, 
computadores e impressoras, a fim de actualizar os respectivos endereços 
IP e definições de servidor DNS.

• Quando aceder à página de definições da LAN, as definições da VLAN de 
dados não estarão disponíveis, uma vez que o Cisco UC 320W não é o 
servidor DHCP para a VLAN de dados.

• As definições não são aplicadas aos dispositivos até concluir a tarefa de 
configuração final e aplicar a configuração.

Pode prosseguir para a Parte 4. Verificação, página 10

Parte 4. Verificação

Para verificar as definições da rede, execute os seguintes tipos de tarefas:

• Certifique-se de que os computadores na rede podem aceder aos 
recursos existentes no Windows Small Business Server.

• Certifique-se de que os computadores podem aceder à WAN.

• Certifique-se de que os dispositivos Wi-Fi têm conectividade de rede.
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Informações adicionais

Cisco e o logótipo Cisco são marcas comerciais da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos Estados Unidos e 
outros países. Encontra-se disponível uma lista das marcas comerciais da Cisco em www.cisco.com/go/trademarks. As 
marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra 
parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

78-20083-01 

Suporte

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business Support and 
Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de suporte telefónico www.cisco.com/go/sbsc

Cisco Small Business Firmware 
Downloads

 www.cisco.com/go/software

Documentação do produto

Unified Communications UC 320W www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

SPA 300 Series IP Phones www.cisco.com/go/300phones

SPA 500 Series IP Phones www.cisco.com/go/spa500phones

SA 500 Series Security Appliances www.cisco.com/go/sa500

ESW 500 Ethernet Switches www.cisco.com/go/esw500help

SPA 8800 IP Telephony Gateway www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central para Small 
Business (Início de sessão de 
parceiro requerido)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb
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