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Introdução

Este original descreve alguns aspectos do apoio para as versões de firmware do Cisco IP Phone
da empresa que são afixadas a cisco.com. Os clientes são incentivados fortemente manter
Telefones IP de Cisco atualizados com o firmware mais recente disponível em cisco.com de modo
que sejam protegidos com todas as correções de programa e correções de bug disponíveis da
Segurança.   

Este original é aplicável aos Telefones IP de Cisco do desktop e do Sem fio alistados abaixo.

190 Series do analog telephone adaptor de Cisco (ATA)●

7800 Series dos Telefones IP de Cisco●

Cisco unificou o 6900 Series dos Telefones IP●

Cisco Unified IP Phones 7900 Series●

Cisco unificou o 8800 Series dos Telefones IP●

Cisco unificou o 8900 Series dos Telefones IP●

Cisco Unified IP Phones 9900 Series●

Cisco unificou o 3900 Series dos telefones do Session Initiation Protocol (SIP)●

Esta lista não pode estar completa porque os novos modelos são liberados de vez em quando e
uns modelos mais velhos alcançam o fim da vida. Geralmente, este original aplica-se a todos os
Telefones IP do desktop e do Sem fio da empresa. Este original não aplica a Cisco Telefones IP
com software de Multiplatform.

Nota:  Este original não aplica Cisco Immersive a dispositivos e a valores-limite de sistemas
do TelePresence e da sala tais como o DX, o EX, o SX, o MX e IX série de produtos.

Esclarecimentos do apoio para o firmware do telefone IP

Esta seção esclarece o tipo de apoio que Cisco fornece para o firmware do telefone IP.

Quando as versões Cisco uma versão do novo firmware, clientes forem incentivadas fortemente
promover à versão do firmware mais recente. Ficar atual com o firmware mais recente assegura-
se de que os clientes Cisco estejam protegidos com todas as correções de programa e correções
de bug disponíveis da Segurança. A liberação a mais atrasada para um modelo particular do
telefone é sempre a versão alto-numerada disponível para a transferência em cisco.com. Há
somente um trem para o firmware do telefone IP. Isto significa que as atualizações de software
são cumulativas das liberações precedentes e somente a versão a mais atrasada recebe
correções de bug adicionais.



Projetando versões de firmware especiais (liberações ES) são criados no como a base necessário
para endereçar os defeitos do software que podem ter o impacto significativo aos clientes Cisco e
não pode consequentemente esperar a versão de manutenção ou a versão de recurso seguinte a
ser afixadas ao CCO. As liberações ES endereçam tipicamente um ou algum defeito do software
e não atravessam os mesmos testes rigorosos que as versões de firmware que são afixadas em
cisco.com. As liberações ES não estão disponíveis para o download de cliente, elas são
fornecidas somente aos clientes com a organização do tac Cisco. As liberações ES são criadas
na liberação a mais atrasada do firmware somente.

Quando um cliente encontrar um problema em uma liberação mais velha do firmware (isto é uma
liberação que precedesse a liberação a mais atrasada) que pode ser necessário tentar o exemplo
do uso do problema contra o mais atrasado se libera em um ou algum telefone como parte do
empenho no Troubleshooting. Isto é geralmente necessário quando o problema não combina
claramente um defeito do software conhecido, ou se o problema está associado com uma função
ou uma característica do telefone que pode ter mudado significativamente de uma liberação ao
seguinte.  

Nota:  O apoio Cisco fornece é contingente na manutenção de cliente de um contrato de
suporte atual e inteiramente pago com Cisco.
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