
Manual de Iniciação Rápida

Cisco Small Business

Unified Communications UC320W com FXO
Conteúdo da embalagem

• Unified Communications System
• Cabo de rede Ethernet
• Cabo de telefone
• Transformador
• Kit de fixação do cabo de alimentação
• Manual de Iniciação Rápida
• Folheto de Consulta Rápida do Telefone
• CD-ROM do produto

ATENÇÃO Leia a Secção 1 antes de efectuar a instalação.



 

Bem-vindo
A Cisco agradece a sua preferência pelo Cisco Small Business Unified 
Communications Modelo UC320W. Este manual descreve como instalar o 
equipamento e começar a configurar o sistema.

Antes de começar

Requisitos mínimos
• Computador com browser da Web. A Cisco recomenda o Internet 

Explorer versão 7 ou posterior e o Firefox versão 3.6 ou posterior.
• Adobe Flash Player versão 10.1 ou posterior.
• Telefones IP Cisco SPA300 Series ou Cisco SPA500 Series. 
• Transformadores para os telefones, conforme necessário. Os telefones 

Cisco SPA300 Series requerem sempre transformadores. Os telefones 
Cisco SPA500 Series podem receber alimentação de um comutador 
Power over Ethernet. 

• Cabos Ethernet para ligar telefones IP e computadores.
• Serviço de Internet.
• Serviço de voz sobre IP (VOIP) ou serviço telefónico analógico.
• Opcional: Chave flash USB de 2 GB+ (formato FAT32) para cópias de 

segurança do local.

Predefinições 

NOTA Para restaurar estas predefinições em qualquer altura, efectue o 
seguinte procedimento: Utilizando um clipe ou um objecto semelhante, 
mantenha premido o botão Reset (Repor), no painel lateral, durante 10 
segundos.

Parâmetro Valor predefinido

Nome de utilizador cisco

Palavra-passe cisco

IP da LAN
(Corresponde também ao endereço do 
utilitário de configuração baseado na 
Web.)

192.168.10.1 

Intervalo de DHCP
(O servidor DHCP está activado por 
predefinição.)

192.168.10.100 a 149

Máscara de rede 255.255.255.0

VLAN de voz 100

Sub-rede de VLAN de voz predefinida 10.1.1.1
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ATENÇÃO Antes de instalar o Cisco UC320W numa rede existente com 
outro servidor DHCP, consulte os Smart Designs (veja as ligações na 
página 4). Se existirem dois servidores DHCP instalados na rede, irão 
ocorrer conflitos de endereços IP. 

Instalação e Configuração

1 Ligue um cabo de rede, a partir da porta WAN do Cisco UC320W, ao 
serviço de Internet ou dispositivo de acesso à Internet.

2 Ligue o cabo de alimentação fornecido à porta POWER (ALIMENTAÇÃO) 
e a uma tomada eléctrica. Quando o dispositivo estiver totalmente 
iniciado, o indicador luminoso POWER/SYS (ALIMENTAÇÃO/SIS) passa 
a verde.

3 Ligue o computador a uma porta LAN no Cisco UC320W. Não ligue 
quaisquer dispositivos às portas LAN neste momento. O 
computador irá receber um endereço IP no intervalo 192.168.10.x.
NOTA: 
• Poderá ser necessário ajustar as definições de ligação do computador 

para receber um endereço IP dinamicamente. 
• Para obter melhores resultados, defina a resolução do ecrã como 

1024x768 ou superior.
4 Inicie um browser da Web. Na barra de endereço, introduza o endereço 

IP do Cisco UC320W (predefinição 192.168.10.1).
5 Para iniciar sessão, introduza o nome de utilizador cisco e a palavra-

passe cisco.
O nome de utilizador e a palavra-passe são sensíveis a maiúsculas e 
minúsculas.

6 Quando solicitado, introduza um novo nome de utilizador e uma palavra-
passe. cisco e admin não são válidos. 

7 Siga as instruções do utilitário de configuração para ligar o equipamento 
e configurar o sistema.
NOTA: 
• Se estiver a instalar o Cisco UC320W numa rede com outro servidor 

DHCP, execute o passo Topologia da rede no menu Iniciação.
• Para obter melhores resultados, execute a tarefa Actualizar firmware 

e aceite todas as actualizações de firmware disponíveis.
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Conhecer o Cisco UC320W

Informações adicionais

1 LINE (FXO) Ligar linhas telefónicas para o serviço telefónico tradicional.

2 PHONE (FXS) Ligar um dispositivo analógico como, por exemplo, um 
telefone.

3 WAN Ligar a um dispositivo de acesso à rede de banda larga ou a uma porta 
uplink num comutador Ethernet que esteja ligado à Internet.

4 LAN Ligar telefones IP e outros dispositivos de rede.

5 LINE OUT (SAÍDA DE LINHA) Ligar a um sistema de colunas externo.

6 LINE IN (ENTRADA DE LINHA) Ligar a uma fonte de música externa para o 
serviço de música em espera (opcional).

7 POWER Ligar a uma fonte de alimentação. Utilize apenas o transformador 
fornecido. Opcionalmente, pode utilizar o grampo de fixação do cabo de 
alimentação para evitar a remoção acidental do cabo de alimentação. 
Consulte as instruções no manual de administração do Cisco UC320W.

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

Documentação do produto

Cisco UC320W, SPA300 e 
SPA500 Series IP Phones

www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs (manuais de 
concepção e implementação)

www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
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