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C A P Í T U L O  1
O seu telefone

• O Cisco IP Phone série 8800, página 1

• Funcionalidades novas e alteradas, página 2

• Configuração do telefone, página 6

• Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone, página 8

• Iniciar sessão num telefone como convidado, página 8

• Monitorizar a linha de um colega, página 9

• Página de Utilitário de configuração, página 10

• Teclas e hardware, página 13

• Poupanças de energia, página 18

• Informações e ajuda adicionais, página 19

O Cisco IP Phone série 8800
Os Cisco IP Phone 8811, 8841, 8851 e 8861 proporcionam comunicações de voz práticas e altamente seguras.

Tabela 1: Principais funcionalidades do Cisco IP Phone série 8800

8861885188418811Funcionalidades

CoresCoresCoresTons de cinzentoEcrã
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8861885188418811Funcionalidades

2100Portas USB

SimNãoNãoNãoWi-Fi

SimSimNãoNãoBluetooth

SimSimNãoNãoProximidade
inteligente da Cisco

Para utilizar o telefone, este tem de estar ligado a uma rede e configurado para se ligar a um sistema de controlo
de chamadas. Os telefones suportam um grande número de funções e funcionalidades que variam em função
do sistema de controlo de chamadas. O telefone pode não ter todas as funções disponíveis, com base no modo
como o administrador o configurou.

Funcionalidades novas e alteradas

Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 11.0
Secção atualizadaRevisão

Definir correio de voz no telefone, na página 57Foi adicionada a definição de correio de voz no
telefone.

Ver o estado de personalização no telefone, na página
20

Foi adicionada a visualização do estado de
personalização no telefone

Ativar ou desativar DND utilizando um código de
asterisco, na página 32

Foi adicionado o suporte de código de asterisco DND

Iniciar sessão num telefone como convidado, na
página 8

Foi adicionado o suporte de início de sessão de
convidado

Criar um contacto a partir de um registo de chamadas
recentes, na página 55

Foi adicionada a criação de um contacto a partir de
um registo do histórico de chamadas

Definir uma palavra-passe no arranque inicial do
telefone, na página 7

Foi adicionada a adição de uma palavra-passe do
utilizador

Alterar o modo de exibição, na página 70Foi adicionada a alteração do modo de exibição

Reencaminhar uma chamada em situações específicas
com o Utilitário de configuração, na página 36

Foi adicionado o reencaminhamento de uma chamada
em situações específicas no utilitário de configuração
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Secção atualizadaRevisão

Ativar marcação assistida, na página 64Foi adicionado o controlo da exibição da lista de
marcação assistida

Reencaminhar chamadas em situações específicas a
partir do telefone, na página 60

Foi adicionado o reencaminhamento de chamadas em
situações específicas a partir do telefone

Realizar uma chamada através da lista de marcação
assistida, na página 28

Foi adicionada a realização de uma chamada a partir
da lista de marcação assistida

Definir correio de voz no telefone, na página 57Foi adicionada a definição do correio de voz no
telefone

Ver o estado da linha, na página 23Foi adicionada a visualização do estado da linha

Ver o estado da rede, na página 21Foi adicionada a visualização do estado da rede

Ver o estado do telefone, na página 22Foi adicionada a visualização do estado do telefone

Definir a regra do perfil no telefone, na página 23Foi adicionada a visualização da regra do perfil

Ver o histórico de reinício, na página 24Foi adicionada a visualização do histórico de reinício

Ver o estado da transação, na página 23Foi adicionada a visualização do estado da transação

Adicionar um novo contacto ao seu livro de endereços
pessoal através do Utilitário de configuração, na
página 49

Foi adicionado o suporte para a adição de um novo
contacto no diretório pessoal na página de utilitário
de configuração

Atribuir um toque a uma extensão através doUtilitário
de configuração, na página 60

Foi adicionada a atribuição de um toque através do
Utilitário de configuração

Reencaminhar chamadas, na página 35Foi atualizada a funcionalidade de reencaminhamento
de chamadas

Auriculares USB, na página 75Foi atualizado o suporte de auriculares USB
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Secção atualizadaRevisão

Directório da lista de endereços, na página 49

Adicionar um novo contacto no Directório pessoal
da , na página 49

Pesquisar um contacto no Directório pessoal da , na
página 50

Ligar para um contacto na sua Lista de endereços
pessoal do , na página 50

Editar um contacto no seu Livro de endereços pessoal
do , na página 50

Remover um contacto do seu Livro de endereços
pessoal do , na página 51

Foi atualizado o livro de endereços pessoal com
funcionalidades adicionais

Editar o tipo de contacto no Diretório Broadsoft, na
página 47

Editar o nome do Diretório BroadSoft, na página 47

Editar o nome do servidor do Diretório Broadsoft,
na página 47

Editar ID do utilizador do Diretório Broadsoft, na
página 48

Editar a palavra-passe do Diretório Broadsoft, na
página 48

Foi atualizada a melhoria da edição do diretório
BroadSoft

Verificar mensagens de voz novas, na página 58Foi atualizado o suporte de correio de voz

Linhas partilhadas , na página 39Foi atualizado o suporte de linha partilhada

Teclas de função, de linha e de funcionalidade, na
página 15

Navegação, na página 14

Diferenças entre linhas e chamadas telefónicas, na
página 16

Foi atualizado o suporte de modo de linha melhorado

Lista de chamadas recentes, na página 53Foi atualizado o suporte de histórico de chamadas

Alterar a proteção de ecrã, na página 66Foi atualizado o suporte de proteção de ecrã

Alterar o padrão de fundo, na página 68Foi atualizado o suporte de padrão de fundo

Comunicar todos os problemas com o telefone, na
página 24

Foi atualizado o suporte da Ferramenta de Relatório
de Problemas
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Secção atualizadaRevisão

Obter uma chamada em espera com a retenção de
chamadas, na página 35

Colocar uma chamada em espera com a retenção de
chamadas, na página 34

Monitorizar a linha de um colega, na página 9

Modificar uma marcação rápida num módulo de
expansão de teclas, na página 82

Foi atualizado o suporte de KEM

Ativar Não interromper, na página 32

Ativar Não interromper para uma linha específica,
na página 62

Foi atualizado o suporte de DND

Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 10.4(1)SR1
Secção atualizadaRevisão

Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de
pagers multicast), na página 38

Foi adicionado o suporte de envio de pagers multicast

Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 10.4(1)
Secção atualizadaRevisão

Comunicar todos os problemas com o telefone, na
página 24

Foi adicionado o suporte da Ferramenta de Relatório
de Problemas

Configurar umamarcação rápida numa tecla de linha,
na página 30

Remover umamarcação rápida de uma tecla de linha,
na página 30

Foi adicionado o suporte de marcação rápida numa
tecla de linha

Descrição geral das definições domódulo de expansão
de teclas do Cisco IP Phone, na página 80

Teclas e hardware do Módulo de expansão de teclas
do Cisco IP Phone 8800, na página 80

Modificar uma marcação rápida num módulo de
expansão de teclas, na página 82

Foi adicionado o suporte do Módulo de expansão de
teclas
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Secção atualizadaRevisão

Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro
telefone, na página 8

Terminar sessão na sua extensão a partir de outro
telefone, na página 8

Foi adicionado o suporte da Autoridade de
aprovisionamento

Monitorizar a linha de um colega, na página 9Foi adicionado o suporte de Definições BLF (Busy
Lamp Field)

Retenção de chamadas, na página 34

Colocar uma chamada em espera com a retenção de
chamadas, na página 34

Obter uma chamada em espera com a retenção de
chamadas, na página 35

Foi atualizado o suporte de retenção de chamadas

Configuração do telefone
Normalmente, o administrador configura o telefone e liga-o à rede. Se o telefone não estiver configurado e
ligado, contacte o administrador para obter instruções.

Ajustar o descanso do auscultador
Se o telefone estiver montado na parede ou se o auscultador desliza muito facilmente para fora do descanso,
pode ter de ajustar o descanso do auscultador para se certificar de que o recetor não desliza para fora do
descanso.
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Procedimento

Passo 1 Levante o auscultador do descanso e puxe a patilha de plástico deste.
Passo 2 Rode a patilha 180 graus.
Passo 3 Segure na patilha com dois dedos, com os entalhes dos cantos voltados para si.
Passo 4 Alinhe a patilha com a ranhura no descanso e pressione a patilha uniformemente contra a ranhura. A parte

superior da patilha fica saliente.
Passo 5 Volte a colocar o auscultador no descanso.

Alterar o ângulo de visualização do telefone
O ângulo do telefone pode ser alterado para eliminar reflexos no ecrã.

Procedimento

Passo 1 Mantenha o recetor no descanso com uma mão.
Passo 2 Mova o suporte com a outra mão para alterar o ângulo.

Ligar à rede
O telefone tem de ser ligado à rede telefónica.

• Ligação com fios – o telefone é ligado à rede com um cabo Ethernet.

• Ligação sem fios – o Cisco IP Phone 8861 liga-se a um Ponto de acesso sem fios através do Wi-Fi. É
necessário um SSID, definições de segurança, nome do utilizador e palavra-passe para estabelecer ligação
à rede sem fios.

Definir uma palavra-passe no arranque inicial do telefone
No primeiro arranque do telefone, poderá ser solicitado que defina uma palavra-passe. Caso não seja solicitado,
significa que o administrador criou uma palavra-passe.

Procedimento

Passo 1 Introduza a sua palavra-passe nos campos Introduzir palavra-passe e Reintr. nova p.passe.
Passo 2 Prima Guardar.
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Proteger o telefone com bloqueio de cabo
O telefone pode ser protegido com um bloqueio de cabo de computador portátil com um máximo de 20 mm
de largura.

Procedimento

Passo 1 Pegue na extremidade com a argola do bloqueio de cabo e enrole-a em torno do objeto ao qual pretende
prender o telefone.

Passo 2 Passe o bloqueio através da argola do cabo.
Passo 3 Abra o bloqueio de cabo.
Passo 4 Prima continuamente o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.
Passo 5 Insira o bloqueio de cabo na ranhura de bloqueio do telefone e liberte o botão de bloqueio.
Passo 6 Bloqueie o bloqueio de cabo.

Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone
Se a Extension Mobility estiver configurada, pode iniciar sessão num telefone diferente na sua rede e fazê-lo
funcionar como o seu telefone. Após iniciar sessão, o telefone adota o seu número de diretório pessoal.

Procedimento

Passo 1 Prima Iniciar sessão.
Passo 2 Introduza o seu nome de utilizador, a palavra-passe e, em seguida, prima Iniciar sessão.

Terminar sessão na sua extensão a partir de outro telefone

Procedimento

Prima Ter.Ses.

Iniciar sessão num telefone como convidado
Pode iniciar sessão num telefone diferente na sua rede como convidado.
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Procedimento

Passo 1 Prima Iniciar sessão.
Passo 2 Introduza o ID do utilizador e palavra-passe.
Passo 3 Prima Guardar.

Terminar sessão num telefone como convidado

Procedimento

Passo 1 Prima Conv.sai.
Passo 2 Prima Ter.Ses.

Monitorizar a linha de um colega
Com a funcionalidade Definições BLF (Busy Lamp Field), pode monitorizar o estado da linha de um colega
ou supervisor. Esta funcionalidade é útil caso seja costume tratar das chamadas de um colega e necessitar de
ver a sua capacidade para atender uma chamada.

Se esta funcionalidade estiver configurada no telefone, são apresentadas as seguintes cores de LED numa
tecla de linha:

• Um LED verde—A linha monitorizada está disponível.

• Um LED vermelho—A linha monitorizada está ocupada.

• Um LED vermelho intermitente rápido—A linha monitorizada está a receber uma chamada.

• Um LED âmbar—Ocorreu um erro durante a configuração desta funcionalidade.

No seu telefone, é possível visualizar o ID do chamador das chamadas que recebe. Nas linhas que monitoriza,
não é possível visualizar o ID do chamador.

Pode usar esta funcionalidade com a marcação rápida ou a captura de chamadas para uma flexibilidade ainda
maior. Mas poderão ser apresentados ícones diferentes no seu telefone dependendo da sua combinação de
funcionalidades. A tabela seguinte mostra os vários ícones de Definições BLF (Busy Lamp Field) com base
em cada combinação de funcionalidades.
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Tabela 2: Ícones de Definições BLF (Busy Lamp Field) no Cisco IP Phone Série 8800

Definições BLF
(Busy Lamp

Field), marcação
rápida, captura
de chamadas e

retenção de
chamada

Definições
BLF (Busy

Lamp Field),
marcação
rápida e

retenção de
chamada

Definições
BLF (Busy

Lamp
Field),

retenção
de

chamada e
captura de
chamadas

Definições BLF
(Busy Lamp

Field),
marcação
rápida e

captura de
chamadas

Definições
BLF (Busy

Lamp Field)
e retenção

de
chamada

Definições
BLF (Busy

Lamp Field) e
captura de
chamadas

Definições
BLF (Busy

Lamp Field) e
marcação

rápida

Definições
BLF (Busy

Lamp Field)

Inactivo

A
alertar

Em
utilização

----Chamada
retida

Error

Página de Utilitário de configuração
Pode personalizar algumas definições do telefone com a página de Utilitário de configuração, à qual pode
aceder no computador. O administrador fornece-lhe o URL da página, o ID de utilizador e a palavra-passe.

Na página de Utilitário de configuração, pode controlar funcionalidades, definições da linha e serviços
telefónicos relativos ao telefone.

• As funcionalidades do telefone incluem a marcação rápida, o não interromper e o livro de endereços
pessoal.

• As definições da linha afetam uma linha telefónica específica (número de diretório) no telefone. As
definições da linha podem incluir o reencaminhamento de chamadas, indicadores de mensagens visuais
e de áudio, padrões de toque e outras definições específicas da linha.

A tabela seguinte descreve algumas funcionalidades específicas que pode configurar através da página de
Utilitário de configuração.
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DescriçãoFuncionalidades

Especifique o número que irá receber chamadas quando o reencaminhamento de
chamadas estiver ativado no telefone. Utilize a página de Utilitário de configuração
para configurar funções de reencaminhamento de chamadas mais complexas para, por
exemplo, quando a sua linha estiver ocupada.

Reencaminhamento
de chamadas

Atribua números de telefone a números de marcação rápida para que possa telefonar
rapidamente para essa pessoa.

Marcação rápida

Atribua um toque a uma linha específica.Toque

Adicione um contacto ao seu diretório pessoal através da página de Utilitário de
configuração.

Contacto do
diretório pessoal

Tópicos relacionados

Chamadas telefónicas com o Mobile Connect
Marcação rápida, na página 29
Reencaminhar chamadas, na página 35

Números de marcação rápida
Quando marca um número no telefone, introduz uma série de dígitos. Quando configura um número de
marcação rápida, este tem de conter todos os dígitos de que necessita para efetuar a chamada. Por exemplo,
se necessitar de marcar o 9 para obter uma linha externa, deve introduzir o número 9 e, em seguida, o número
que pretende marcar.

De igual modo, pode adicionar outros dígitos marcados ao número. Alguns exemplos de dígitos adicionais
incluem um código de acesso a uma reunião, uma extensão, uma palavra-passe do correio de voz, um código
de autorização e um código de faturação.

A cadeia de marcação pode conter os seguintes carateres:

• 0 a 9

• cardinal (#)

• asterisco (*)

• vírgula (,) – este é um caráter de pausa e adiciona um atraso de 2 segundos à marcação. Pode ter várias
vírgulas numa linha. Por exemplo, duas vírgulas (,,) representam uma pausa de 4 segundos.

As regras para as cadeias de marcação são as seguintes:

• Utilize a vírgula para separar as partes da cadeia de marcação.

• Um código de autorização tem sempre de preceder um código de faturação na cadeia de marcação rápida.

• É necessária uma vírgula entre o código de autorização e o código de faturação na cadeia.

• É necessária uma etiqueta de marcação rápida para as marcações rápidas com códigos de autorização e
dígitos adicionais.
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Antes de configurar a marcação rápida, experimente marcar os dígitos manualmente, no mínimo, uma vez
para se certificar de que a sequência de dígitos está correta.

O telefone não guarda o código de autorização, o código de faturação ou dígitos adicionais da marcação
rápida no histórico de chamadas. Se premir Remarcar após estabelecer ligação a um destino através da
marcação rápida, o telefone solicita-lhe que introduza um código de autorização, um código de faturação
ou dígitos adicionais necessários manualmente.

Nota

Exemplo

Para configurar um número de marcação rápida para telefonar para uma pessoa numa extensão específica e
se necessitar de um código de autorização e um código de faturação, considere os seguintes requisitos:

• Tem de marcar o 9 para obter uma linha externa.

• Pretende telefonar para o 5556543.

• Tem de introduzir o código de autorização 1234.

• Tem de introduzir o código de faturação 9876.

• Tem de aguardar 4 segundos.

• Depois de a chamada ser estabelecida, tem de marcar a extensão 56789#.

Neste cenário, o número de marcação rápida é 95556543,1234,9876,,56789#.
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Teclas e hardware
Os Cisco IP Phones 8811, 8841, 8851 e 8861 proporcionam comunicações por voz práticas e altamente seguras.

Imagem 1: Teclas e hardware do Cisco IP Phone 8800

Imagem 2: Teclas e hardware do Cisco IP Phone 8800

Indica se tem uma chamada recebida (vermelho intermitente)
ou uma nova mensagem de voz (vermelho constante).

Auscultador com faixa
luminosa

1

Aceda às linhas telefónicas, às funcionalidades e às sessões
de chamada.

Para obter mais informações, consulte Teclas de função, de linha
e de funcionalidade, na página 15.

Teclas de linha e teclas de
funcionalidade programáveis

2

Acesso a funções e serviços.

Para obter mais informações, consulte Teclas de função, de linha
e de funcionalidade, na página 15.

Botões das teclas de função:3
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Voltar Volte ao menu ou ao ecrã anterior.

Se premir sem soltar o botão Voltar durante mais de 0,5 segundos
(premir demoradamente), volta ao ecrã principal ou ao ecrã de
chamada. Se estiver nos ecrãs de definições, uma pressão
demorada leva-o ao ecrã principal. Se estiver num dos ecrãs de
chamada, uma pressão demorada leva-o ao ecrã de chamada.

Conjunto de Navegação Anel de Navegação e botão
Seleccionar – Desloque-se nos menus, realce itens e seleccione
o item realçado.

Libertar Termine uma sessão ou uma chamada
estabelecida.

Voltar, conjunto de Navegação
e Libertar

4

Colocar em espera/Retomar Coloque uma chamada ativa
em espera e retome a chamada em espera.

Conferência Crie uma chamada de conferência.

Transferir Transfira uma chamada.

Colocar em espera/Retomar,
Conferência e Transferir

5

Altifalante Ligue ou desligue o altifalante. Quando o
altifalante estiver ligado, o botão estará aceso.

Desativar som Ligue ou desligue o microfone. Quando o
microfone estiver desligado, o botão estará aceso.

Auricular Ligue ou desligue o auricular. Quando o
auricular estiver ligado, o botão estará aceso.

Altifalante, Desativar som e
Auricular

6

Contactos Aceda a diretórios empresariais e pessoais.

Aplicações Aceda ao histórico de chamadas, às preferências
do utilizador, às definições do telefone e às informações do
modelo do telefone.

Mensagens Marcação automática do seu sistema de
mensagens de voz.

Contactos, Aplicações e
Mensagens

7

Ajuste o volume do auscultador, do auricular e do
altifalante (fora do descanso) e o volume da campainha (no
descanso).

Tecla Volume8

Navegação
Utilize o aro externo do conjunto de Navegação para se descolar nos menus e entre linhas. Utilize o botão
Seleccionar interno do conjunto de Navegação para seleccionar itens.
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Se um item de menu tem um número de índice, pode introduzir o número de índice com o teclado para
seleccionar o item.

Teclas de função, de linha e de funcionalidade
É possível interagir com as funções do telefone de várias formas:

• As teclas de função, localizadas abaixo do ecrã, dão-lhe acesso à função apresentada acima das mesmas.
As teclas de função mudam consoante o que estiver a fazer no momento. A tecla de funçãoMais...
mostra-lhe que estão disponíveis mais funções.

• As teclas de linha e de funcionalidade, localizadas em cada um dos lados do ecrã, dão-lhe acesso às
funcionalidades do telefone e às linhas telefónicas.

◦ Botões de funcionalidade – Utilizados para funcionalidades comoMarcação rápida ou Captura
de chamadas e para ver o seu estado noutra linha.

◦ Botões de linha – utilizados para iniciar ou atender uma chamada ou retomar uma chamada em
espera. Também pode utilizar uma tecla de linha para abrir e fechar a janela de sessão da chamada
e para navegar na janela de sessão da chamada. Abra a janela de sessão da chamada para ver as
chamadas em linha.

As teclas de linha e de funcionalidade acendem-se para indicar o estado:

• Verde – a linha está inativa.

• Vermelho constante – a linha está ativa ou em utilização.

• Vermelho intermitente – a linha está em espera ou existe uma chamada de entrada.

• Âmbar constante – a linha não está registada (não pode ser utilizada).

O administrador pode configurar algumas funções nas teclas de função ou nos botões de funcionalidade.
Igualmente, pode aceder a algumas funções com as teclas de função ou o botão físico associado.
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Funcionalidades do ecrã do telefone
O ecrã do telefone apresenta informações sobre o telefone, tais como o número de diretório, o estado da linha
e da chamada ativa, as teclas de função, as marcações rápidas, as chamadas efetuadas e as listas de menu do
telefone. O ecrã é composto por três secções: a linha de cabeçalho, a secção do meio e a linha de rodapé.

Imagem 3: Ecrã do Cisco IP Phone 8800

Imagem 4: Ecrã do Cisco IP Phone 8800

A linha de cabeçalho encontra-se na parte superior do ecrã. Mostra o número de telefone, a data
e a hora atuais e uma série de ícones. Os ícones são mostrados quando houver funcionalidades
ativas.

1

A parte do meio do ecrã do telefone apresenta as informações associadas às teclas de linha e de
funcionalidade do telefone.

2

A linha inferior do ecrã contém as etiquetas das teclas de função. Cada etiqueta indica a ação do
botão da tecla de função abaixo do ecrã.

3

Limpar o ecrã do telefone

Procedimento

Se o ecrã do telefone ficar sujo, limpe-o com um pano macio e seco.
Não utilize produtos líquidos ou em pó no telefone, porque podem contaminar os componentes
do mesmo e provocar falhas.

Atenção

Diferenças entre linhas e chamadas telefónicas
Utilizamos os termos linhas e chamadas de formas bastante específicas para explicar como utilizar o telefone.
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• Linhas – cada linha corresponde a um número de diretório ou a um número do intercomunicador que
as outras pessoas podem utilizar para lhe telefonar. Tem tantas linhas como números de diretório e ícones
de linhas telefónicas.

• Chamadas – cada linha pode suportar várias chamadas. Por predefinição, o telefone suporta duas chamadas
estabelecidas por linha, mas o administrador pode ajustar este número de acordo com as suas necessidades.

Apenas uma chamada pode estar ativa num determinado momento; as outras chamadas são
automaticamente colocadas em espera.

Eis um exemplo: se tiver duas linhas e cada linha suportar quatro chamadas, pode ter até oito chamadas
estabelecidas em simultâneo. Apenas uma destas chamadas está ativa; as outras sete são chamadas em
espera.

Portas USB
Apenas para o Cisco IP Phone 8851 e 8861.

O telefone pode ter uma ou mais portas USB. Cada porta USB suporta, no máximo, cinco dispositivos USB.
Cada dispositivo ligado à porta é incluído no número máximo de dispositivos.

Por exemplo, o telefone pode suportar cinco dispositivos USB na porta lateral e mais cinco dispositivos USB
normais na porta posterior. Muitos produtos USB de terceiros contêm mais do que um dispositivo USB e,
como tal, contam como mais do que um dispositivo.

Se utilizar um concentrador USB e remover o cabo USB do telefone durante uma chamada ativa, o telefone
poderá reiniciar.

Nota

Tópicos relacionados

O Cisco IP Phone série 8800

Carregamento de dispositivos móveis
Pode utilizar as portas USB do telefone para carregar o seu dispositivo móvel se este tiver uma ligação USB.
As portas compatíveis com o carregamento por USB são as seguintes:

O telefone continua a carregar o dispositivo móvel quando está no modo de poupança de energia.

Quando utilizar o telefone para carregar o dispositivo móvel, aplicam-se as seguintes condições:

• Pode ocorrer um tempo de espera curto antes do início do carregamento.

• Nalgumas situações, o dispositivo não mostra o ícone de carregamento. Por exemplo, este pode não ser
exibido quando o dispositivo estiver completamente carregado.

Se desligar o tablet e, de imediato, ligar um auricular USB ao telefone, ocorre um atraso de 3 segundos até o
telefone reconhecer o auricular USB.

Tópicos relacionados

Poupanças de energia, na página 18
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Bluetooth e o seu telefone
O Cisco IP Phone 8851 e 8861 suporta Bluetooth.

Se o telefone suportar Bluetooth, utilize um auricular Bluetooth e ligue o telemóvel ou o tablet ao telefone.

As ligações Bluetooth funcionammelhor a uma distância de 1 a 2 metros do telefone, embora sejam possíveis
distâncias até 20 metros. A ligação Bluetooth pode degradar-se caso exista uma barreira (parede, porta ou
janela), um objeto metálico grande ou outros dispositivos eletrónicos entre o telefone e o dispositivo ligado.

Para conectar o dispositivomóvel ou auricular ao telefone comBluetooth, comece por emparelhar o dispositivo
com o telefone. É possível emparelhar até três dispositivos. Se tentar emparelhar mais do que três dispositivos,
ser-lhe-á pedido que elimine um dispositivo.

Após emparelhar o auricular ou o dispositivo móvel, o telefone liga-se ao auricular ou ao dispositivo móvel
quando o auricular ou o dispositivo móvel estiver ligado.

Ao emparelhar um dispositivo, pode definir o modo de Bluetooth para Telefone, Mãos-livres ou ambos. O
telefone permite-lhe utilizar apenas um auricular Bluetooth. O modo Mãos-livres permite-lhe utilizar apenas
o seu telemóvel. O modo Ambos permite-lhe utilizar tanto um auricular como um telemóvel.

Quando utilizar dispositivosmóveis e um auricular Bluetooth com o telefone, tenha em consideração o seguinte:

• O último dispositivo móvel ou auricular Bluetooth ligado ao telefone é o dispositivo que o telefone
utiliza por defeito.

• Só é possível ter uma conexão activa de cada vez. Por exemplo, é possível ter um auricular Bluetooth
ou um telemóvel activo.

• O telefone suporta um dispositivo de cada tipo. Por exemplo, não é possível conectar dois auriculares
Bluetooth.

• Só é possível conectar um dispositivo móvel de cada vez. Por exemplo, se o auricular Bluetooth estiver
activo e o conectar a um telemóvel, o auricular Bluetooth irá desconectar-se.

• O dispositivo Bluetooth irá voltar a conectar-se se voltar a aproximar-se ou se for reiniciado.

Tópicos relacionados

Auriculares Bluetooth, na página 76
Emparelhar um dispositivo móvel com o telefone de secretária
O Cisco IP Phone série 8800

Poupanças de energia
O administrador pode reduzir a quantidade de energia que o ecrã do telefone utiliza quando não o está a
utilizar. Nível de poupança de energia que o administrador pode configurar:

• Poupança de energia (Power Save) – a retroiluminação ou o ecrã desliga-se quando o telefone está inativo
durante algum tempo.
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Ligar o seu telefone
Quando o telefone estiver desligado para poupar energia, o respetivo ecrã fica em branco.

Procedimento

Prima qualquer tecla para ligar o telefone.

Informações e ajuda adicionais
Se tiver dúvidas acerca das funções disponíveis no telefone, deve contactar o administrador.

O site da Cisco (http://www.cisco.com) contém mais informações acerca dos telefones e dos sistemas de
controlo de chamadas.

• Para obter manuais de iniciação rápida e manuais do utilizador final em inglês, siga esta hiperligação:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Para obter manuais noutros idiomas que não o inglês, siga esta hiperligação:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Para obter informações de licenças, siga esta hiperligação:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funcionalidades de acessibilidade
Os Cisco IP Phone fornecem funcionalidades de acessibilidade para pessoas cegas, com problemas de visão,
de audição e de mobilidade.

Para obter informações detalhadas acerca das funcionalidades de acessibilidade nestes telefones, consulte
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html.

De igual modo, pode encontrar mais informações acerca da acessibilidade neste Web site da Cisco:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Resolução de problemas
Por vezes, pode ter problemas com a qualidade da chamada, chamadas que caem inesperadamente ou
funcionalidades que, de repente, não funcionam como esperado. Estes problemas podem estar relacionados
com os seguintes cenários:

• O telefone não consegue comunicar com o sistema de controlo de chamadas.

• O sistema de controlo de chamadas tem problemas internos ou de comunicação.
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• O telefone tem problemas internos.

Se tiver problemas, o administrador pode ajudá-lo na resolução de problemas e a encontrar a raiz do problema.

Procurar informações acerca do telefone
O administrador pode solicitar-lhe informações sobre o seu telefone. Estas informações identificam de forma
exclusiva o telefone para efeitos de resolução de problemas.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Informações do produto.

Pode visualizar as seguintes informações:

• Nome do produto—Número do modelo do Cisco IP Phone.

• Número de série—Número de série do Cisco IP Phone.

• Endereço MAC—Endereço de hardware do Cisco IP Phone.

• Versão do software—Número da versão do firmware do Cisco IP Phone.

• Versão do Hardware—Número da versão do hardware do Cisco IP Phone.

• Certificado—Estado do certificado do cliente, que efetua a autenticação do Cisco IP Phone para utilização
na rede ITSP. Este campo indica se o certificado do cliente está devidamente instalado no telefone.

• Personalização—Para uma unidade de personalização remota, este campo indica se a unidade foi
personalizada ou não. Pendente indica uma nova unidade de personalização remota que está pronta para
aprovisionamento. Se a unidade já tiver obtido o seu perfil de personalização, este campo apresenta o
estado de personalização como Adquirido.

Passo 3 Prima Sair.

Ver o estado de personalização no telefone
Quando a transferência da personalização remota a partir do servidor EDOS estiver concluída, pode ver o
estado da personalização de um telefone na IU do LCD.

Seguem-se as descrições dos estados de personalização remota:

• Aberto—O telefone foi iniciado pela primeira vez e não está configurado.

• Abortado—A personalização remota foi abortada devido a outro aprovisionamento como opções de
DHCP.

• Pendente—O perfil foi transferido a partir do servidor EDOS.

• Personalizado-Pendente—O telefone transferiu umURL de redirecionamento a partir do servidor EDOS.
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• Adquirido—No perfil transferido a partir do servidor EDOS, existe um URL de redirecionamento para
aprovisionamento da configuração. Se a transferência do URL de redirecionamento a partir do servidor
de aprovisionamento for bem sucedida, este estado é apresentado.

• Indisponível—A personalização remota foi interrompida porque o servidor EDOS respondeu com um
ficheiro de aprovisionamento vazio e a resposta de HTTP foi 200 OK.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Informações do produto > Personalização.
Passo 3 Prima Voltar .

Ver o estado da rede

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Estado da rede.

Pode visualizar as seguintes informações:

• Tipo de rede—Indica o tipo de ligação LAN (Local Area Network) utilizado pelo telefone.

• Estado da rede—Indica se o telefone está ligado a uma rede.

• Endereço IP—Endereço IP do telefone.

• ID VLAN—ID VLAN do telefone.

• Tipo de ender.—Indica se o telefone tem DHCP ou IP estático ativado.

• Estado da VPN—Estado da VPN que o telefone utiliza.

•Másc. sub-rede—Máscara de sub-rede utilizada pelo telefone.

• Router predef.—Router predefinido utilizado pelo telefone.

• DNS 1—Servidor DNS (Domain Name System) principal utilizado pelo telefone.

• DNS 2—Servidor DNS de reserva opcional utilizado pelo telefone.

• Endereço MAC—Endereço MAC (Media Access Control) exclusivo do telefone.

• Nome do anfitrião—Apresenta o nome do anfitrião atual atribuído ao telefone.

• Domínio—Apresenta o nome do domínio da rede do telefone. Predefinição: cisco.com

• Ligação da porta de comutação—Estado da porta de comutação.

• Config. da porta comutação—Indica a velocidade e duplex da porta de rede.
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• Config. da porta do PC—Indica a velocidade e duplex da porta do PC.

• Ligação da porta do PC:—Estado da porta do PC.

Ver o estado do telefone

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Estado do telefone.

Pode visualizar as seguintes informações:

• Tempo decorrido—Tempo total decorrido desde o último reinício do sistema.

• Tx (Pacotes)—Pacotes transmitidos a partir do telefone.

• Rx (Pacotes)—Pacotes recebidos a partir do telefone.

Ver as mensagens de estado no telefone

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Informações e definições > Estado >Mensagens de estado.

Pode ver um registo dos vários estados do telefone desde o último aprovisionamento.
As mensagens de estado refletem a hora UTC e não são afetadas pelas definições de fuso horário no
telefone.

Nota

Passo 3 Prima Voltar .
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Ver o estado da transação

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração da Ethernet > Autenticação 802.1X > Estado da

transação.
Pode visualizar as seguintes informações:

• Estado da transacção

• Protocolo

Ver o estado da linha

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Estado do telefone > Estado da linha.

Pode ver o estado de cada linha no telefone.

Definir a regra do perfil no telefone

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Regra do perfil.
Passo 3 Prima Ressinc.
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Ver o histórico de reinício

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Hist. reinício.

Pode ver os detalhes da data e hora sempre que o telefone for reiniciado, independentemente do motivo pelo
qual foi reiniciado.

Comunicar todos os problemas com o telefone
Pode utilizar a Ferramenta de Relatório de Problemas (PRT) para recolher e enviar registos do telefone e para
comunicar problemas ao administrador.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Reportar um problema.
Passo 3 Introduza a data na qual verificou o problema no campo Data do problema. Por predefinição, a data atual é

apresentada neste campo.
Passo 4 Introduza a hora à qual verificou o problema no campo Hora do problema. Por predefinição, a hora atual é

apresentada neste campo.
Passo 5 Selecione Descrição do problema.
Passo 6 Selecione uma descrição na lista apresentada.
Passo 7 Prima Submeter.

Perda de conetividade do telefone
Por vezes o telefone pode perder a ligação ao sistema de controlo de chamadas. Nestes casos, o telefone
apresenta uma mensagem para notificar a ocorrência.

Se estiver numa chamada ativa quando perder a ligação, a chamada continua. No entanto, as funções normais
do telefone não estarão todas acessíveis, pois algumas delas necessitam de informações do sistema de controlo
de chamadas. As teclas de função podem não funcionar como esperado.

Quando o telefone restabelece a ligação ao sistema de controlo de chamadas, volta a poder utilizar o telefone
normalmente.
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Termos da garantia Cisco de um ano limitada ao hardware
Aplicam-se termos especiais à garantia do hardware e aos serviços que pode utilizar durante o período de
garantia.

Pode encontrar o certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao
software Cisco, em Cisco.com, através do seguinte URL: http://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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C A P Í T U L O  2
Chamadas

• Efetuar chamadas, página 27

• Atender chamadas, página 31

• Silenciar uma chamada, página 33

• Colocar chamadas em espera, página 33

• Reencaminhar chamadas, página 35

• Transferir chamadas, página 36

• Chamadas de conferência e reuniões, página 37

• Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers multicast), página 38

• Várias linhas, página 38

• Dispositivos móveis e o telefone de secretária, página 39

Efetuar chamadas
O Cisco IP Phone funciona como um telefone normal. Porém, fazemos com que seja mais fácil para si efetuar
chamadas.

Efetuar uma chamada
Utilize o telefone como utilizaria qualquer outro telefone para efectuar chamadas.

Procedimento

Introduza um número e prima Ligar.
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Realizar uma chamada através da lista de marcação assistida
Ao marcar um número, se a marcação assistida estiver configurada, a lista de marcação assistida apresenta
sugestões do diretório e do histórico de chamadas.

Procedimento

Passo 1 Utilize o botão de navegação para realçar um número de telefone apresentado na lista de marcação assistida.
Passo 2 PrimaMarcar ou Ligar para realizar a chamada.

Efetuar uma chamada com o altifalante
Para uma utilizaçãomãos livres, utilize o altifalante. Tenha em atenção que os seus colegas de trabalho também
poderão ouvir a chamada.

Procedimento

Passo 1 Introduza um número com o teclado.
Passo 2 Prima Altifalante .

Tópicos relacionados

Auriculares, na página 74

Efetuar uma chamada com um auricular
Utilize o auricular para realizar chamadas mãos livres sem perturbar os seus colegas de trabalho e manter
alguma privacidade.

Procedimento

Passo 1 Ligue um auricular.
Passo 2 Introduza um número através do teclado.
Passo 3 Prima Auricular .

Remarcar um número
Pode telefonar para o último número de telefone marcado.
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Procedimento

Passo 1 (Opcional) Selecione uma linha.
Passo 2 Prima ReMarc.
Passo 3 Selecione um contacto da lista Cham.Efectu. e prima Ligar.

Marcação rápida
AMarcação rápida permite-lhe premir uma tecla, introduzir um código predefinido ou selecionar um item do
ecrã do telefone para efetuar uma chamada. Pode configurar a marcação rápida no ecrã do telefone e também
na página Web do telefone.

Pode editar, eliminar e validar um código de marcação rápida.

Tópicos relacionados

Página de Utilitário de configuração, na página 10
Números de marcação rápida, na página 11

Atribuir um código de marcação rápida a partir do ecrã do telefone
Pode configurar uma marcação rápida a partir do ecrã do telefone. Também pode atribuir um código de
marcação rápida a partir da página de Utilitário de configuração do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 SelecioneMarcação rápida.
Passo 3 Desloque-se para um índice de marcação rápida não atribuído.
Passo 4 Prima Editar e efetue uma das seguintes ações:

• Introduza o nome e o número.

• Selecione Opção > Selec. do livro de end. para selecionar um contacto do livro de endereços.

Passo 5 Selecione Guardar

Efetuar uma chamada com um código de marcação rápida

Antes de começar

Configure os códigos de marcação rápida na página de Utilitário de configuração do telefone ou a partir do
menu Aplicações do telefone.
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Procedimento

Introduza o código de marcação rápida e prima Ligar.

Configurar uma marcação rápida numa tecla de linha
Pode premir qualquer tecla de linha inativa no telefone e configurar a marcação rápida na mesma. O ícone de
marcação rápida, o nome e o número de extensão são apresentados no ecrã do telefone junto à tecla de linha.
Também pode verificar esta alteração verificando o campo Extended Function na página Utilitário de
configuração. Após configurar a marcação rápida numa tecla de linha, pode premir a tecla de linha para
modificar a informação de marcação rápida e atribuir um novo número de telefone e nome.

Antes de começar

Aceda à página da Web e desative a tecla de linha que passará a ser a tecla de marcação rápida.

Procedimento

Passo 1 Prima qualquer tecla de linha inativa no telefone durante, pelo menos, dois segundos.
Passo 2 Na janelaMarcação rápida, adicione o nome e o número de telefone da marcação rápida para ligar ao premir

esta tecla de linha.
Passo 3 Clique em Guardar.

Remover uma marcação rápida de uma tecla de linha
Pode premir uma tecla de linha no telefone e eliminar a marcação rápida atribuída à mesma. A marcação
rápida na tecla de linha é removida. Pode confirmar que a marcação rápida foi removida verificando a página
Utilitário de configuração.

Procedimento

Passo 1 Prima uma tecla de linha com uma marcação rápida configurada durante, pelo menos, 2 segundos.
Passo 2 Prima Opção > Eliminar na janelaMarcação rápida no ecrã do telefone.

Marcar um número internacional
Pode efetuar chamadas internacionais ao adicionar o sinal de adição (+) antes do número de telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente o asterisco (*) durante, no mínimo, 1 segundo.
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O sinal de adição (+) é apresentado como o primeiro dígito no número de telefone.

Passo 2 Marque o número.
Dez segundos após a última vez em que foi premida uma tecla, o telefone marca o número.

Chamadas seguras
O administrador pode tomar medidas para proteger as suas chamadas contra conduta ilícita por parte de pessoas
externas à sua empresa. Quando for apresentado um ícone de cadeado no telefone durante uma chamada,
significa que a sua chamada telefónica é segura. Dependendo da configuração do telefone, poderá ter de iniciar
sessão antes de efetuar um telefonema ou ouvir um sinal de segurança reproduzido no auscultador.

Atender chamadas
OCisco IP Phone funciona como um telefone normal. Porém, fazemos com que seja mais fácil para si atender
chamadas.

Atender uma chamada

Procedimento

Prima a tecla de sessão vermelha intermitente. Se tiver várias linhas no telefone, prima a tecla de linha vermelha
constante em primeiro lugar.

Atender uma chamada em espera
Quando está numa chamada ativa, sabe que uma chamada está em espera quando ouve um aviso sonoro único
e vê o botão de sessão intermitente a vermelho.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de sessão.
Passo 2 (Opcional) Se tiver mais do que uma chamada em espera, selecione uma chamada recebida.

Recusar uma chamada
Pode enviar uma chamada a tocar ou ativa para o sistema de correio de voz ou para um número de telefone
predefinido.
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Procedimento

Realce a chamada recebida e prima Recusar.

Ativar Não interromper
Utilize a funcionalidade não interromper (DND) para silenciar o telefone e ignorar notificações de chamadas
recebidas quando precisar de evitar distracções.

Quando activa o DND, as chamadas recebidas são reencaminhadas para outro número, tal como o correio de
voz, se estiver configurado. A funcionalidade DND afeta todas as linhas no seu telefone. Porém, receberá
sempre chamadas de emergência e de intercomunicador, mesmo quando o NI estiver ativado.

Quando o NI está ativado, a secção do cabeçalho do ecrã do telefone altera a cor e a mensagem Não
interromper é apresentada no ecrã do telefone.

Também pode controlar a funcionalidade DND através das preferências do utilizador. Para obter mais
informações, consulte Definições, na página 59.

Procedimento

Passo 1 Prima NI para ativar o NI.
Passo 2 Prima Limp DND para ativar a funcionalidade DND.

Ativar ou desativar DND utilizando um código de asterisco
Pode ativar ou desativar a funcionalidade Não incomodar marcando os respetivos códigos de asterisco que
estão configurados para o seu telefone. O administrador introduz os códigos de asterisco nos campos DND
Act Code e DND Deact Code respetivamente na página Utilitário de configuração.

Procedimento

Passo 1 Para ativar a funcionalidade DND, marque o código de asterisco fornecido pelo seu administrador.
Passo 2 Para desativar a funcionalidade DND, marque o código de asterisco fornecido pelo seu administrador.

Atender o telefone de um colega (captura de chamada)
Se partilhar tarefas de processamento de chamadas com os seus colegas, pode atender uma chamada que esteja
a tocar no telefone de um colega. Primeiro, o administrador tem de lhe atribuir, no mínimo, um grupo de
captura de chamadas.
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Atender uma chamada no seu grupo (captura)
Pode atender uma chamada que esteja a tocar noutro telefone no seu grupo de captura de chamadas. Se várias
chamadas estiverem disponíveis para a captura, atenderá a chamada que estiver a tocar há mais tempo.

Procedimento

Passo 1 (Opcional) Prima a tecla de linha.
Passo 2 Prima Captura para transferir uma chamada recebida no seu grupo de captura para o telefone.

Silenciar uma chamada
Durante uma chamada, é possível silenciar o áudio para poder ouvir a outra pessoa sem que ela o ouça a si.

Se tiver um telefone com vídeo, ao silenciar o áudio a sua câmara continua a transmitir vídeo.

Procedimento

Passo 1 Prima Silenciar .
Passo 2 Prima Silenciar novamente para desativar a opção.

Colocar chamadas em espera

Colocar uma chamada em espera
Pode colocar uma chamada ativa em espera e, em seguida, retomar a chamada quando estiver preparado.

Procedimento

Passo 1 Prima Espera ou a tecla de função Espera.
Passo 2 Para retomar uma chamada em espera, prima a tecla de função Retomar ou o botão Espera.

Atender uma chamada que ficou demasiado tempo em espera
Quando deixar uma chamada em espera demasiado tempo, será notificado através dos seguintes sinais:
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• Indicador de mensagem intermitente no auscultador

• Notificação visual no ecrã do telefone

• Notificação sonora no telefone se um lembrete de retenção for configurado com a página da Web do
telefone

Procedimento

Prima Espera ou Retomar para retomar a chamada em espera.

Trocar chamadas ativas e em espera
Pode trocar facilmente entre chamadas ativas e em espera.

Procedimento

Prima a tecla de sessão relativa à chamada em espera para retomar essa chamada e colocar a outra chamada
em espera automaticamente.

Retenção de chamadas
Pode utilizar o telefone para reter uma chamada. Em seguida, pode recuperar a chamada do seu telefone ou
de outro telefone, como, por exemplo, o telefone de um colega ou numa sala de conferências.

Se a chamada permanecer retida por muito tempo, recebe um sinal de alerta. Pode atender a chamada ou
obtê-la noutro telefone. Se não atender a chamada durante um determinado período de tempo, a mesma é
reencaminhada para outro destino (por exemplo, o correio de voz), conforme estabelecido pelo administrador.

Uma chamada retida ocupa uma linha.

Colocar uma chamada em espera com a retenção de chamadas
Pode reter uma chamada ativa que tenha atendido no telefone e, em seguida, utilizar outro telefone no sistema
de controlo de chamadas para obter a chamada.

Também pode reter uma chamada no seu próprio telefone. Nesse caso, poderá não ouvir uma gravação.

Pode reter apenas uma chamada no número de retenção de chamadas.

Antes de começar

A sua chamada tem de estar ativa.

Procedimento

Passo 1 Prima Reter.
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O seu telefone reproduz uma mensagem gravada que solicita o número da chamada retida.
Passo 2 (Opcional) Se tiver uma retenção de chamada configurada num módulo de expansão de teclas, prima a tecla

de linha de retenção de chamada.
Passo 3 Introduza o número e prima Cardinal(#).
Passo 4 (Opcional) Comunique o número retido à pessoa que está a recuperar a chamada.

Obter uma chamada em espera com a retenção de chamadas
Pode atender uma chamada retida a partir de qualquer local da rede.

Antes de começar

Precisa do número que foi utilizado para reter a chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima Recuperar.
Passo 2 (Opcional) Se tiver uma retenção de chamada configurada num módulo de expansão de teclas, prima a tecla

de linha de retenção de chamada.
Passo 3 Introduza o número no qual a chamada está retida seguido de cardinal(#).

Também pode introduzir cardinal(#) para recuperar a chamada retida. Se recuperar uma chamada retida no
seu próprio telefone, poderá não ser necessário introduzir um número.

Reencaminhar chamadas
Pode reencaminhar chamadas a partir de qualquer linha no telefone para outro número. O reencaminhamento
de chamadas é específico da linha telefónica. Se for recebida uma chamada numa linha em que o
reencaminhamento de chamadas não esteja ativado, a chamada toca conforme normalmente.

Existem duas formas de reencaminhar as chamadas:

• Reencaminhar todas as chamadas

• Reencaminhar chamadas em situações especiais, tais como quando o telefone está ocupado ou quando
as chamadas não são atendidas.

Quando uma linha é encaminhada, irá ver o ícone Encaminhar todas com a linha.

Procedimento

Passo 1 Quando a linha a ser encaminhada estiver inativa, prima Encaminhar.
Passo 2 Introduza o número de destino do reencaminhamento de chamadas exatamente como se o marcasse no telefone

ou selecione uma entrada da lista de chamadas recentes.
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Tópicos relacionados

Página de Utilitário de configuração, na página 10
Reencaminhar chamadas em situações específicas

Reencaminhar uma chamada em situações específicas com o Utilitário de
configuração

Utilize o Utilitário de configuração para configurar o telefone de forma a que todas as chamadas sejam
reencaminhadas durante situações específicas, tais como quando o telefone está ocupado.

Também pode configurar o reencaminhamento de chamadas a partir das preferências do utilizador. Para obter
mais informações, consulte Definições, na página 59

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, clique em Início de sessão de utilizador > Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Reenc. de chamadas, defina a opção Definições de reenc. de chamadas como Sim e introduza

um número de telefone para cada um dos serviços de reencaminhamento de chamadas que pretende ativar:

• Reenc. de chamadas todos dest—Reencaminha todas as chamadas.

• Reenc. de chamadas dest ocupado—Reencaminha as chamadas apenas se a linha estiver ocupada.

• Reenc. de chamadas se não atendida—Reencaminha as chamadas apenas se a linha não for atendida.

• Atraso reenc. n atendida—Atribui um tempo de atraso de resposta.

Se o administrador desativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) no telefone, pode
introduzir o valor como número de segundos após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.

Se o administrador ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) no telefone, pode introduzir
o valor como número de toques após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.

Passo 3 Clique em Submeter todas as alterações.

Transferir chamadas
Pode transferir uma chamada ativa para outra pessoa.

Transferir uma chamada para outra pessoa
Quando transfere uma chamada, pode manter-se na chamada original até a outra pessoa atender. Deste modo,
terá a oportunidade de falar em privado com a outra pessoa antes de abandonar a chamada. Se não pretender
falar, transfira a chamada antes de a outra pessoa atender.
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Procedimento

Passo 1 Numa chamada que não esteja em espera, prima Transferir .
Passo 2 Introduza o número de telefone da outra pessoa.
Passo 3 (Opcional) Aguarde até ouvir a linha a tocar ou até a outra pessoa atender a chamada.
Passo 4 Prima Transferir novamente.

Consultar antes de concluir uma transferência
Antes de transferir a chamada, pode falar com a pessoa para quem a vai transferir.

Antes de começar

Tem uma chamada ativa que necessita de ser transferida.

Procedimento

Passo 1 Prima Transferir .
Passo 2 Introduza o número de telefone da pessoa para quem pretende transferir.
Passo 3 Quando a outra pessoa atender, pode falar com ela.
Passo 4 (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar à chamada em espera.
Passo 5 (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar ao número de telefone de destino da transferência.
Passo 6 Prima Transferir para concluir a transferência.

Chamadas de conferência e reuniões
Pode falar com várias pessoas numa única chamada. Pode telefonar para outra pessoa e adicioná-la à chamada.
Se tiver várias linhas telefónicas, pode juntar duas chamadas de duas linhas. A conferência termina quando
todos os participantes desligarem.
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Adicionar outra pessoa a uma chamada

Procedimento

Passo 1 A partir de uma chamada ativa, prima Conferência .
Passo 2 Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar e primaMarcar.
Passo 3 Prima Conferência .

A conferência tem início.

Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers
multicast)

O administrador pode configurar o seu telefone como parte de um grupo de envio de pagers. Num grupo de
envio de pagers, o seu telefone pode responder automaticamente a pagers de outros telefones multiplataforma
no sistema telefónico. Cada grupo de envio de pagers possui um número exclusivo associado. O administrador
fornecer-lhe-á os números do grupo de envio de pagers configurados. Quando é enviado um pager para o seu
telefone, são emitidos três sinais sonoros breves. O telefone estabelece áudio unilateral com o telefone que
lhe ligou. Não tem de aceitar o pager.

Procedimento

Marque o número do grupo de envio de pagers.

Várias linhas
Se partilhar números de telefone com outras pessoas, pode ter várias linhas no telefone. Quando tem várias
linhas, tem mais funcionalidades de chamadas disponíveis.

Atender primeiro a chamada mais antiga
Pode atender a chamada mais antiga disponível em todas as suas linhas telefónicas, incluindo as chamadas
Colocar reversão em espera e Reter reversão que estejam num estado de alerta. As chamadas recebidas têm
sempre prioridade sobre as chamadas Colocar reversão em espera ou Reter reversão.

Ao trabalhar com várias linhas, normalmente, deve premir a tecla de linha para a chamada recebida que
pretende atender. Se apenas pretender atender a chamada mais antiga, seja qual for a linha, prima Atender.
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Ver todas as chamadas no telefone
Pode ver uma lista de todas as suas chamadas ativas (de todas as suas linhas telefónicas), por ordem cronológica,
da mais antiga para a mais recente.

A lista de todas as chamadas é útil se tiver várias linhas ou se partilhar linhas com outros utilizadores. A lista
apresenta todas as chamadas em conjunto.

Linhas partilhadas
Pode partilhar um único número de telefone com um oumais colegas. Por exemplo, um assistente administrativo
pode ser responsável por filtrar as chamadas dirigidas à pessoa a quem presta assistência.

Se o número for partilhado, a linha telefónica pode ser usada como qualquer outra; no entanto, é necessário
ter em conta as seguintes características especiais sobre as linhas partilhadas:

• O número de telefone partilhado aparece em todos os telefones que partilham o número.

• Se um colega atender a chamada, o botão de linha partilhada e o botão de sessão passam a vermelho
contínuo no telefone.

• Se colocar uma chamada em espera, a tecla de linha fica vermelha constante e a tecla de sessão fica
vermelha intermitente. A tecla de linha do seu colega também fica vermelha constante e a tecla de sessão
fica vermelha intermitente.

Participar numa chamada de uma linha partilhada
Pode participar numa chamada na linha partilhada, assim como os seus colegas. O administrador tem de ativar
a funcionalidade no telefone.

Se um utilizador com quem partilha uma linha tem a privacidade activada, não é possível ver as definições
de linha do mesmo e não é possível adicionar-se a si mesmo à chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de linha para obter a linha partilhada.
Passo 2 Prima Intercalar ou Intercalar silencioso.

Dispositivos móveis e o telefone de secretária
Se tiver um telemóvel, pode ligar o dispositivo móvel ao telefone de secretária. Esta ligação permite-lhe
efetuar e atender chamadas telefónicas no dispositivo móvel ou no telefone de secretária.

Esta funcionalidade é suportada pelo Cisco IP Phone 8851 e 8861.

Não emparelhe dois ou mais telefones de secretária Cisco IP Phone série 8800.
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Tópicos relacionados

Auriculares Bluetooth, na página 76

Chamadas telefónicas com a Proximidade inteligente
Com o Bluetooth, pode emparelhar o seu dispositivo móvel (telemóvel ou tablet) com o telefone de secretária.
Depois de emparelhar e ligar o dispositivo móvel, o telefone apresenta uma linha telefónica adicional, que é
a sua linha móvel (o número do seu telemóvel). Pode efetuar e receber chamadas nesta linha móvel a partir
do telefone de secretária. Esta capacidade para utilizar a linha móvel no telefone de secretária é denominada
Proximidade inteligente.

Associação de um dispositivo móvel ao telefone de secretária
Depois de emparelhar o dispositivo móvel com o telefone de secretária, o telefone liga-se ao dispositivo móvel
quando este estiver dentro do alcance. Quando deixar de estar ao alcance, desliga-se.

O telemóvel só pode ligar se o modo Bluetooth estiver definido para as opçõesM-livres ou Ambos. Se o
modo Bluetooth estiver definido para Ambos, tanto o auricular como o telemóvel se emparelham um com o
outro, mas apenas um dispositivo pode permanecer no estado ligado.

Após o estabelecimento da ligação entre o dispositivo móvel e o telefone, os contactos móveis e o histórico
de chamadas podem ser guardados no telefone de secretária.

É possível emparelhar até 8 telefones. Se pretender emparelhar um nono telefone, verá uma mensagem para
eliminar um dos dispositivos atualmente emparelhados.

Antes de começar

Confirme que o Bluetooth está ativado no dispositivo móvel e que pode ser detetado. Se necessitar de ajuda,
consulte a documentação do dispositivo móvel.

Ative o Bluetooth no seu Cisco IP Phone 8851/8861. Defina o modo Bluetooth paraM-livres ou Ambos de
modo que o telefone reserve uma linha de telefone para o número de telemóvel.

Procedimento

Passo 1 No telefone de secretária, prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.
Passo 3 Seleccione Ler.
Passo 4 Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para associar.
Passo 5 Selecione Ligar.
Passo 6 Caso seja solicitado, confirme a chave de acesso no dispositivo móvel.
Passo 7 Caso seja solicitado, confirme a chave de acesso no telefone de secretária.
Passo 8 (Opcional) Escolha disponibilizar os contactos e o histórico de chamadas do dispositivo móvel no telefone

de secretária.

   Guia do utilizador dos telefones multiplataforma Cisco IP Phone Série 8800 para a versão do firmware 11.0(0)
40

Chamadas
Chamadas telefónicas com a Proximidade inteligente



Alternar entre dispositivos móveis ligados
Se tiver mais do que um dispositivo móvel emparelhado ao alcance do seu Cisco IP Phone, pode escolher que
dispositivo móvel pretende ligar.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.
Passo 3 Selecione um dispositivo móvel da lista de dispositivos disponíveis.

Eliminar um dispositivo móvel

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.
Passo 3 Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis.
Passo 4 Opção > Eliminar.
Passo 5 Selecione Eliminar para confirmar a sua ação.

Ver os dispositivos Bluetooth emparelhados
Os dispositivos associados são mostrados na lista de dispositivos associados. Este dispositivo será visível na
lista até que seja eliminada a associação ao telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.

Proximidade inteligente para telemóveis
Pode partilhar os seus contactos móveis e o histórico de chamadas com o telefone de secretária e mover
chamadas entre o seu telemóvel e o telefone de secretária. De igual modo, pode ver a força do sinal e o nível
da bateria do dispositivo móvel no telefone de secretária.
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Processar uma chamada de telemóvel recebida

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Quando uma chamada tocar no telemóvel, efetue uma destas ações no telefone de secretária:

• Prima Atender para atender a chamada.

• Prima Recusar para recusar a chamada e enviá-la para o correio de voz.

Efetuar uma chamada de telemóvel

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha móvel no telefone de secretária.
Passo 2 Introduza um número de telefone.
Passo 3 Prima Ligar.

Mover uma chamada entre o telefone de secretária e um dispositivo móvel

Pode utilizar o telefone de secretária para mover uma chamada ativa de ou para o seu dispositivo móvel.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

PrimaMover áudio para mover uma chamada do telefone de secretária para o dispositivo móvel e vice-versa.

Ajustar o volume do dispositivo móvel

Os controlos de volume do telefone e do dispositivo móvel estão sincronizados. A sincronização apenas ocorre
quando há uma chamada ativa.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.
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Procedimento

Execute uma das seguintes opções:

• Prima Volume no telefone de secretária. Prima + para aumentar o volume ou - para diminuir
o volume.

• Prima o botão de Volume no seu dispositivo móvel.

Ver os contactos do telemóvel no telefone de secretária

O telefone de secretária pode ser usado para ver a lista de contactos do telemóvel. Esta é uma forma prática
de ver contactos sem ter de aceder ao telemóvel.

Antes de começar

Antes de poder utilizar o dispositivo móvel com o telefone de secretária, utilize o Bluetooth para os emparelhar.
Selecione a opção para partilhar os contactos do telemóvel.

Procedimento

Passo 1 No telefone de secretária, prima Contactos .
Passo 2 Selecione o telemóvel na lista.

Guardar contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária

Pode guardar a lista de contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária. Esta lista móveis permanece
no telefone de secretária, mesmo que desligue ou desassocie o dispositivo móvel.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o telemóvel.

Eliminar contactos da lista de contactos do dispositivo móvel

Pode remover a lista de contactos do telemóvel do telefone de secretária. A lista de contactos do telemóvel
permanece inalterada.
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Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o telemóvel.
Passo 3 Marque Eliminar.

Ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária

Pode ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária.

Antes de começar

Antes de poder ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária, utilize o Bluetooth para
emparelhar o telemóvel com o telefone de secretária. Selecione a opção para partilhar o histórico de chamadas
do telemóvel com o telefone de secretária.

Procedimento

No telefone de secretária, prima Nova chamada.
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C A P Í T U L O  3
Contactos

• Diretório empresarial, página 45

• Directório da lista de endereços, página 49

Diretório empresarial
Pode consultar o número de um colega no telefone, o que torna mais fácil telefonar-lhe. O administrador
configura e mantém o diretório.

O telefone suporta três tipos de diretórios empresariais—Diretório Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP), Diretório Broadsoft e um Diretório Cisco XML.

Marcar um contacto no diretório empresarial

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Diretório empresarial.
Passo 3 Selecione um critério de pesquisa.
Passo 4 Introduza os critérios de pesquisa e prima Submeter.
Passo 5 Selecione o contacto.
Passo 6 PrimaMarcar.

Diretório Broadsoft
Pode pesquisar e ver os seus contactos pessoais, de grupo e empresariais no Diretório Broadsoft, o que torna
mais fácil telefonar-lhes. O administrador é o responsável por configurar o Diretório Broadsoft no telefone.
A funcionalidade desta aplicação utiliza a Extended Services Interface (XSI) da BroadSoft.
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Pesquisar um contacto no Diretório Broadsoft (Procura simples)

Antes de começar

• O administrador é o responsável por ativar o Diretório Broadsoft no seu telefone.

• O utilizador ou o administrador configuram o seu tipo de grupo de utilizadores do Diretório Broadsoft
como Empresarial, Grupo ou Pessoal.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Diretório Broadsoft.

Pode ver o nome como o nome do diretório que configurou para o seu Diretório Broadsoft.
Passo 3 Selecione Procura simples.
Passo 4 Introduza os critérios de pesquisa e prima Submeter.

Procurar um contacto no Diretório BroadSoft (Procura avançada)

Antes de começar

Configure o seu tipo de grupo de utilizadores do Diretório Broadsoft como Empresarial ou Grupo.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Diretório BroadSoft.
Passo 3 Selecione Procura avançada.
Passo 4 Selecione um critério de pesquisa.

Pode procurar um contacto no diretório BroadSoft por Apelido, Nome próprio, ID do utilizador, Número,
Extensão, Departamento e E-mail.

Passo 5 Introduza os critérios de pesquisa e prima Submeter.
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Editar o tipo de contacto no Diretório Broadsoft

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o Diretório Broadsoft.
Passo 3 Prima Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 Selecione o campo Tipo.

Também pode selecionar Empresarial, Grupo ou Pessoal como o seu tipo de contacto do Diretório Broadsoft.
Passo 6 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Editar o nome do Diretório BroadSoft

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o Diretório Broadsoft.
Passo 3 Prima Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 Edite o campo Nome do diretório.
Passo 6 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Editar o nome do servidor do Diretório Broadsoft

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o Diretório Broadsoft.
Passo 3 Prima Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 Selecione Servidor anfitrião.
Passo 6 Prima Editar e modifique a entrada do servidor.
Passo 7 Edite o campo Serv. anfit.
Passo 8 Prima Guardar para aplicar a alteração.
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Editar ID do utilizador do Diretório Broadsoft

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o Diretório Broadsoft.
Passo 3 Prima Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 Selecione ID do utilizador.
Passo 6 Prima Editar e modifique o ID do utilizador do Diretório Broadsoft.
Passo 7 Prima Aplicar para guardar a alteração.
Passo 8 Edite o campo ID de utiliz.
Passo 9 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Editar a palavra-passe do Diretório Broadsoft

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o Diretório Broadsoft.
Passo 3 Prima Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 Selecione Palavra-passe.
Passo 6 Prima Editar e modifique a entrada.
Passo 7 Prima Aplicar para guardar a alteração.
Passo 8 Edite o campo Palavra-passe.
Passo 9 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Diretório LDAP
O Cisco IP Phone suporta o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) v3. Pode procurar num diretório
LDAP especificado um nome, um número de telefone ou ambos. Os diretórios baseados no LDAP, como o
Microsoft Active Directory 2003 e as bases de dados baseadas no OpenLDAP, são suportados.
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Pesquisar um contacto no diretório LDAP

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Diretório LDAP.
Passo 3 Introduza os critérios de pesquisa.

Pode pesquisar por nome próprio e apelido de um contacto.
Passo 4 Prima Submeter.

Directório da lista de endereços

Adicionar um novo contacto no Directório pessoal da

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Livro de endereços pessoal.
Passo 3 Prima Adicionar ou o botão Seleccionar.
Passo 4 Introduza um nome e, pelo menos, um número de telefone.
Passo 5 Seleccione um toque personalizado para o contacto.
Passo 6 Prima Guardar para adicionar a entrada ao seu diretório pessoal.

Adicionar um novo contacto ao seu livro de endereços pessoal através do
Utilitário de configuração

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Diretório pessoal.
Passo 2 Clique em Adicionar ao diretório pessoal.
Passo 3 Adicione o apelido, nome próprio e número.
Passo 4 Clique em Submeter todas as alterações.
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Pesquisar um contacto no Directório pessoal da

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Livro de endereços pessoal.
Passo 3 Seleccione Opção > Procurar.
Passo 4 Introduza a entrada de endereço para procurar e prima Submeter.

Apenas pode procurar por nome (não sensível a maiúsculas e minúsculas). A procura por número não é
suportada.

Ligar para um contacto na sua Lista de endereços pessoal do

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Livro de endereços pessoal e pesquise uma entrada.
Passo 3 Selecione a entrada do livro de endereços pessoal que pretende marcar.
Passo 4 Prima Ligar.

Editar um contacto no seu Livro de endereços pessoal do

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Livro de endereços pessoal e pesquise uma entrada.
Passo 3 Selecione a entrada que pretende alterar.
Passo 4

Prima a tecla Selec.
Passo 5 Modifique as informações da entrada.
Passo 6 Prima Guardar para modificar um número de telefone.
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Remover um contacto do seu Livro de endereços pessoal do

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione Livro de endereços pessoal.
Passo 3 Selecione Procurar entrada de endereço.
Passo 4 Selecione a entrada de endereço e prima Opção > Elimin. para eliminar a entrada.

Guia do utilizador dos telefones multiplataforma Cisco IP Phone Série 8800 para a versão do firmware 11.0(0)    
51

Contactos
Remover um contacto do seu Livro de endereços pessoal do



   Guia do utilizador dos telefones multiplataforma Cisco IP Phone Série 8800 para a versão do firmware 11.0(0)
52

Contactos
Remover um contacto do seu Livro de endereços pessoal do



C A P Í T U L O  4
Chamadas recentes

• Lista de chamadas recentes, página 53

• Ver as chamadas recentes, página 53

• Devolver uma chamada recente, página 54

• Limpar a lista de chamadas recentes, página 55

• Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes, página 55

• Eliminar um registo de chamada, página 55

• Eliminar todos os registos de chamadas, página 56

Lista de chamadas recentes
Utilize a lista Recentes para ver as 180 chamadas individuais e grupos de chamadas mais recentes.

Se a lista Recentes atingir o tamanho máximo, a próxima entrada nova irá substituir a entrada mais antiga na
lista.

Caso tenha chamadas perdidas, o telefone mostra o número de chamadas perdidas para a linha no ecrã principal
(até 99 chamadas perdidas). Para limpar o número da linha, visualize a lista Recentes.

Tenha em atenção que o número de chamadas perdidas apresentado no ecrã principal pode ser diferente do
número de chamadas efetivo na lista de chamadas perdidas. Algumas chamadas perdidas podem ter sido
removidas da lista pelo telefone por ter mais de 180 entradas na lista Recentes.

Ver as chamadas recentes
Verifique as chamadas recebidas mais recentes.
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O sinal de chamada perdida é apresentado por linha. Pode ver o número de chamadas perdidas por linha
no ecrã do telefone. O número máximo de sinais de chamada perdida é 99. Ao visualizar a lista Td. cham
ou Cham. Perd. no ecrã do telefone para uma determinada linha, o sinal de chamada perdida para a linha
selecionada é limpo.

Podem ocorrer situações em que o sinal de chamada perdida e o número efetivo de chamadas perdidas é
diferente. Isto deve-se ao facto de haver um limite de 180 chamadas na lista Recentes. Este limite inclui
chamadas realizadas, chamadas perdidas e chamadas recebidas. Além disso, algumas chamadas perdidas
antigas podem ser adicionadas à contagem para o sinal de chamada perdida. Estas podem ser substituídas
na lista Recentes.

Nota

Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha a ver.
Passo 2 Selecione Recentes.
Passo 3 Escolher para ver todas as chamadas recentes ou para ver um certo tipo de chamadas recentes.

• Tds Chamadas

• Chamadas perdidas

• Chamadas recebidas

• Chamadas efectuadas

Passo 4 Prima Selecionar.

Devolver uma chamada recente
Pode ligar facilmente a alguém que lhe tenha ligado.

Procedimento

Passo 1 Selecione Recentes.
Passo 2 (Opcional) Selecione a linha necessária.
Passo 3 Selecione o registo de chamadas que pretende marcar.
Passo 4 (Opcional) Prima Edit.cham. para editar o registo da chamada.
Passo 5 Prima Ligar.
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Limpar a lista de chamadas recentes
Pode limpar as listas Recentes no telefone. Ao limpar uma lista, apenas a lista da linha selecionada é limpa.

Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha.
Passo 2 Selecione Recentes.
Passo 3 (Opcional) Selecione a linha necessária.
Passo 4 Escolher para ver todas as chamadas recentes ou para ver um certo tipo de chamadas recentes.

• Td. cham

• Chamadas perdidas

• Chamadas recebidas

• Chamadas efectuadas

Passo 5 Prima Selecionar.
Passo 6 Prima Eliminar lista.
Passo 7 Prima Eliminar.

Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes
Procedimento

Passo 1 Apresente um registo de chamadas recentes.
Passo 2 Prima Opções.
Passo 3 Prima Adicionar ao livro de endereços.

Eliminar um registo de chamada
Pode editar as chamadas recentes para remover uma única chamada do histórico.
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Procedimento

Passo 1 Selecione Recentes.
Passo 2 (Opcional) Selecione a linha necessária.
Passo 3 Escolher para ver todas as chamadas recentes ou para ver um certo tipo de chamadas recentes.

• Td. cham

• Chamadas perdidas

• Chamadas recebidas

• Chamadas efectuadas

Passo 4 Prima Selecionar.
Passo 5 Realce o grupo de chamadas ou o registo individual que pretende eliminar.
Passo 6 Prima Eliminar entrada.
Passo 7 Prima Eliminar novamente para confirmar.
Passo 8 Prima Voltar .

Eliminar todos os registos de chamadas
Pode eliminar todos os registos de histórico de chamadas no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Recentes.
Passo 3 Selecione Opção > Elimin. tudo.
Passo 4 Prima Eliminar novamente para confirmar.
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C A P Í T U L O  5
Correio de voz

• A sua conta de correio de voz, página 57

• Verificar mensagens de voz novas, página 58

• Aceder ao correio de voz, página 58

• Aceder ao correio de voz áudio, página 58

A sua conta de correio de voz
Pode aceder às suas mensagens de voz diretamente a partir do telefone. Mas o administrador deve definir a
conta de correio de voz e poderá também definir o telefone para aceder ao sistema de correio de voz.

O botãoMensagens no telefone funciona como uma marcação rápida no sistema de correio de voz.

Uma vez que cada sistema de correio de voz é diferente, não nos é possível explicar como deverá usar o seu
sistema de correio de voz. Para obter informações sobre os comandos do seu correio de voz ou sobre como
aceder ao seu correio de voz remotamente, consulte a documentação do utilizador do sistema de correio de
voz ou contacte o seu administrador.

Definir correio de voz no telefone
Se o administrador não definiu o número de telefone do correio de voz no telefone, pode defini-lo por si
mesmo.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Seleccione Preferências do utilizador > Preferências de chamada.
Passo 3 Introduza o número de telefone do correio de voz em Correio de voz.
Passo 4 Prima Definir.
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Verificar mensagens de voz novas
Para saber se tem novas mensagens de correio de voz, procure um dos seguintes sinais:

• A faixa luminosa no auscultador é vermelha fixa.

• Apresentação no ecrã do número de chamadas não atendidas e de mensagens de correio de voz. Se tiver
mais de 99 mensagens novas, é apresentado um sinal de adição (+).

• Um ponto de exclamação (!) indica mensagens de correio de voz urgentes.

Também irá ouvir um toque intermitente reproduzido no auscultador, no auricular ou no altifalante quando
utilizar uma linha telefónica. Este tom é específico da linha. Apenas o ouve quando utilizar uma linha que
tenha mensagens de voz.

Tópicos relacionados

Página de Utilitário de configuração, na página 10

Aceder ao correio de voz
Procedimento

Siga os comandos de voz.

Aceder ao correio de voz áudio
Dependendo do modo como o administrador configurou o telefone, pode obter o correio de voz sem ver uma
lista de mensagens. Esta opção é útil se preferir uma lista de mensagens de correio de voz, mas ocasionalmente
aceder às suas mensagens sem as instruções visuais.

Procedimento

Passo 1 No ecrã, prima a tecla de função Áudio.
Passo 2 Quando solicitado, introduza as credenciais do correio de voz.
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C A P Í T U L O  6
Definições

• Alterar o toque, página 60

• Atribuir um toque a uma extensão através do Utilitário de configuração, página 60

• Reencaminhar chamadas em situações específicas a partir do telefone, página 60

• Ativar Reencaminhamento de chamadas com o Utilitário de configuração, página 61

• Ativar Não interromper para uma linha específica, página 62

• Ativar DND em todas as linhas a partir do Utilitário de configuração, página 62

• Bloquear uma chamada anónima, página 62

• Bloquear a apresentação do ID do autor da chamada, página 63

• Proteger uma chamada, página 63

• Ativar marcação assistida, página 64

• Configurar uma página de resposta automática, página 64

• Configurar correio de voz, página 65

• Alterar o formato de hora, página 65

• Alterar o formato de data, página 65

• Alterar a proteção de ecrã, página 66

• Configurar a proteção de ecrã com o Utilitário de configuração, página 66

• Alterar o padrão de fundo, página 68

• Transferir imagens de padrão de fundo, página 69

• Ajustar a duração da retroiluminação, página 69

• Ajustar a duração da luz de fundo a partir do Utilitário de configuração, página 70

• Alterar o modo de exibição, página 70

• Reiniciar o telefone, página 71

• Definir idioma, página 71

• Definir palavra-passe, página 71
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Alterar o toque
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 SelecionePreferências do utiliz. > Preferências de áudio >Ext (n) - Toque, em que n= número de extensão.
Passo 3 Desloque-se na lista de toques e prima Tocar para ouvir uma amostra.
Passo 4 Prima a tecla de função Selecionar e, em seguida, a tecla de função Definir para guardar uma seleção.
Passo 5 Prima Retroced para sair.

Atribuir um toque a uma extensão através do Utilitário de
configuração

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Voz > Ext(n), em que (n)
corresponde ao número de uma extensão.

Passo 2 Em Call Feature Settings, utilize a caixa de lista pendente Toque predef. (n) para especificar uma das
seguintes opções:

• Nenhum toque

• 1 até 9—Selecionar um dos toques disponíveis.

Passo 3 Clique em Submeter todas as alterações.

Reencaminhar chamadas em situações específicas a partir do
telefone

Pode configurar o telefone de forma a que as chamadas sejam reencaminhadas durante situações específicas,
tais como quando o telefone está ocupado.

Antes de começar

O reencaminhamento de chamadas tem de ser ativado no telefone para que possa reencaminhar as suas
chamadas em situações específicas.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada.
Passo 3 Selecione Ligado para ativar o reencaminhamento de chamadas.
Passo 4 Introduza um número de telefone para cada um dos serviços de reencaminhamento de chamadas que pretende

ativar:

• Reenc. todas as cham.: reencaminha todas as chamadas recebidas para um número de telefone de
destino.

• Nº reenc. se ocupado: reencaminha todas as chamadas recebidas para um número de telefone de destino
quando a linha principal está ativa.

• Nº reenc. n atendida: reencaminha uma chamada recebida que não seja atendida.

• Atraso reenc. n atendida: atribui um tempo de atraso de resposta.
Se o administrador desativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) no telefone, pode
introduzir o valor como número de segundos após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.

Se o administrador ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) no telefone, pode introduzir
o valor como número de toques após o qual a chamada tem de ser reencaminhada.

Passo 5 Prima Definir.

Ativar Reencaminhamento de chamadas com o Utilitário de
configuração

Efetue a tarefa seguinte, se pretender ativar as definições de reencaminhamento de chamadas a partir da página
Utilitário de configuração.

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, clique em Início de sessão de utilizador > Avançadas > Voz >
Utilizador.

Passo 2 EmReencaminhamento de chamadas, selecione Sim para as definições de reencaminhamento de chamadas.
Passo 3 Clique em Submeter todas as alterações.
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Ativar Não interromper para uma linha específica
Defina a funcionalidade Não incomodar (DND) para silenciar o telefone e suprimir notificações de chamadas
recebidas quando precisar de evitar distrações. Pode suprimir todas as notificações de chamadas recebidas ou
pode suprimir a notificação de um autor de chamada específico.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Não incomodar.
Passo 3 Selecione uma linha específica na lista.
Passo 4 Prima Ativado para ativar o NI ou Desativado para desativar o NI.
Passo 5 Prima para sair.

Ativar DND em todas as linhas a partir do Utilitário de
configuração

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Voz > Utilizador.
Passo 2 Em Supplementary Services, defina DND Settings como Yes.

Pode ativar a funcionalidade DND em todas as linhas se a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS)
não tiver sido ativada pelo administrador.

Passo 3 Clique em Submeter todas as alterações.

Bloquear uma chamada anónima
Pode bloquear uma chamada recebida que não possua informações do autor da chamada.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Bloq. cham. anónimas.
Passo 3 Selecione Ativado caso pretenda bloquear a chamada que não possua informações do autor da chamada, ou

selecione Desativado para permitir a chamada.
Passo 4 Selecione Definir para guardar a definição.
Passo 5 Prima para sair.

Bloquear a apresentação do ID do autor da chamada
Pode ocultar o seu nome e número de autor da chamada da pessoa a quem está a telefonar.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Bloquear ID de cham.
Passo 3 Prima Ativado para bloquear a apresentação do ID do autor da chamada ou prima Desativado para permitir

a apresentação do ID do autor da chamada.
Passo 4 Selecione Definir para aplicar as alterações.
Passo 5 Prima para sair.

Proteger uma chamada
Pode encriptar chamadas para as proteger contra curiosos. Pode configurar a funcionalidade de chamada
segura em todas as chamadas de saída ou para uma chamada específica.

Quando a funcionalidade de chamada protegida está ativada, é apresentado um ícone de cadeado junto ao
número de telefone marcado.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Chamada protegida.
Passo 3 Prima Ativado para ativar a funcionalidade de chamada segura ou prima Desativado para desativar a

funcionalidade de chamada segura.
Passo 4 Selecione Definir para aplicar as alterações.
Passo 5 Prima para sair.

Ativar marcação assistida
Ao efetuar uma nova chamada, a janela de marcação assistida apresenta os números de telefone com uma
correspondência bastante próxima às entradas no diretório e na lista Histórico de chamadas.

Antes de começar

O administrador ativa a funcionalidade no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações.
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada >Marcação assistida.
Passo 3 Prima Ligar para ativar a marcação assistida ou prima Desligar para desativá-la.
Passo 4 Prima Definir para aplicar o modo.
Passo 5 Prima Retroced para voltar ao ecrã Preferências de chamada.

Configurar uma página de resposta automática
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Página resp. autom.
Passo 3 PrimaLigar para ativar a página de resposta automática ou primaDesligar para desativar a página de resposta

automática.
Passo 4 Prima Definir para guardar as alterações.
Passo 5 Prima para sair.
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Configurar correio de voz
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Correio de voz.
Passo 3 Introduza um número de telefone para verificar o correio de voz.

Se premir a teclaMensagens , esta marca o número do correio de voz e apresenta a lista de mensagens
de voz.

Passo 4 Prima Definir para confirmar o número atribuído.
Passo 5 Prima para sair.

Alterar o formato de hora
Pode alterar o formato de hora atual que o ecrã do telefone apresenta.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de hora.
Passo 3 Selecione um formato de hora e prima Definir para aplicar as alterações.
Passo 4 Prima para sair.

Alterar o formato de data
Pode alterar o formato de data que pretende ver no ecrã do telefone.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de data.
Passo 3 Selecione um formato de data e prima Definir para aplicar as alterações.
Passo 4 Prima para sair.

Alterar a proteção de ecrã
É possível ativar a proteção de ecrã do telefone e especificar o respetivo aspeto, bem como o período de tempo
durante o qual o telefone fica inativo até a proteção de ecrã aparecer.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã > Proteção de ecrã.
Passo 3 Selecione Ativado para ativar a proteção de ecrã ou prima Desativado para desativar a proteção de ecrã.
Passo 4 Selecione Definições da protec. de ecrã para selecionar as definições:

• Proteção de ecrã: Selecione uma das seguintes opções:

• Rotação da imagem: O ecrã vai alternando entre as imagens que estão disponíveis como padrão
de fundo.

• Padrão de fundo actual: Apresenta a imagem de fundo. Se selecionar esta opção, certifique-se
de que o tamanho do padrão de fundo é de 800x480 píxeis.

• Bloquear: Apresenta um ícone de bloqueio no padrão de fundo do ecrã do telefone.

• Interv. activ.: Introduza o número de segundos durante o qual o telefone permanece inativo antes de a
proteção de ecrã ser ativada.

• Interv. actua.: Introduza a duração em segundos até a proteção de ecrã ser atualizada (se, por exemplo,
optar pela rotação de imagens).

Passo 5 Prima Definir.

Configurar a proteção de ecrã com o Utilitário de configuração
Pode configurar uma proteção de ecrã para o telefone. Quando o telefone fica inativo durante um período de
tempo especificado, entra no modo de proteção de ecrã.
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Basta premir um botão para o telefone regressar ao modo normal. Se uma palavra-passe do utilizador estiver
definida, o utilizador tem de introduzir a mesma para sair do modo de proteção de ecrã.

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Screen, selecione Yes para o campo Screen Server Enable.
Passo 3 Configure os campos conforme descrito na tabela abaixo.

DescriçãoParâmetro

Ativa uma proteção de ecrã no telefone. Quando o telefone fica inativo durante um
período de tempo especificado, entra no modo de proteção de ecrã.

Predefinição: Não

Ativar proteção de
ecrã

Tipos de proteção de ecrã. Opções que é possível selecionar:

• Relógio: Apresenta um relógio redondo com o padrão de fundo em segundo
plano.

• Rotação da imagem: O ecrã vai alternando entre as imagens que estão
disponíveis como padrão de fundo.

• Padrão de fundo actual: Apresenta a imagem de fundo. Se selecionar esta
opção, certifique-se de que o tamanho do padrão de fundo é de 800x480 píxeis.

• Bloquear : Permite bloquear a proteção de ecrã.

Proteção de ecrã

Período de tempo de inatividade até a proteção de ecrã ser apresentada.

Introduza a duração da inatividade em segundos até a proteção de ecrã ser iniciada.

Predefinição: 300

Tempo de espera da
proteção de ecrã

Duração em segundos até a proteção de ecrã ser atualizada (se, por exemplo, optar
pela rotação de imagens).

Período de
atualização da
proteção de ecrã

Número de segundos durante o qual a duração da luz de fundo estará ligada.Dur. da luz de fundo

Valor do brilho pretendido.Brilho do ecrã

Tipo de logótipo apresentado no ecrã do telefone. Opções que é possível selecionar:

• Predef

• Transferir imagem

• Texto do logótipo

Tipo de logótipo
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DescriçãoParâmetro

Texto do logótipo a apresentar quando o telefone é reiniciado. Um provedor de
serviços, por exemplo, pode introduzir texto do logótipo da seguinte forma:

• Até 2 linhas de texto

• Cada linha tem de conter menos de 32 carateres

• Inserir um caráter de nova linha (\n) entre linhas

• Inserir código de escape %0a

Por exemplo,
Super\n%0aTelecom

apresenta:

Super
Telecom

Utilizar o caráter + para adicionar espaços para formatação. Por exemplo, pode
adicionar vários carateres + antes e depois do texto para o centrar.

Texto do logótipo

Se definido para Transferir imagem, permite transferir uma imagem para personalizar
o segundo plano no ecrã do telefone.

Tipo de imagem de
segundo plano

URL que localiza o ficheiro (.png) a apresentar no segundo plano do ecrã do telefone.

Ao introduzir um URL incorreto para transferir um novo padrão de fundo, o telefone
não consegue efetuar a atualização para o novo padrão de fundo e apresenta o padrão
de fundo transferido existente. Se o telefone não tiver qualquer padrão de fundo
transferido anteriormente, apresenta um ecrã cinzento.

URL de
transferência da
imagem

Passo 4 Clique em Submeter todas as alterações.

Alterar o padrão de fundo
O administrador pode permitir que altere o padrão de fundo do telefone para um dos padrões de fundo
disponíveis no mesmo.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã > P. de fundo.
Passo 3 Selecione uma opção de padrão de fundo e execute qualquer um dos seguintes passos:

• Prima Ver para pré-visualizar como a imagem aparecerá no ecrã do telefone.
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• Prima Selec. para aplicar o padrão de fundo ao telefone.

Passo 4 Prima para sair.

Transferir imagens de padrão de fundo
É possível transferir uma imagem para personalizar o fundo no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Ecrã, selecione Transf. imagem para o campo Tipo de imagem de fundo.
Passo 3 Carregue o padrão de fundo personalizado para um servidor TFTP ou HTTP.

A imagem tem de ser um ficheiro .jpg com uma dimensão de 800x480 pixels.

Passo 4 No campo URL de transferência da imagem, introduza o caminho onde a imagem de padrão de fundo foi
carregada.
O URL tem de incluir o nome do servidor TFTP ou HTTP (ou endereço IP), diretório e nome do ficheiro.

Exemplo:

http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg

Ao introduzir um URL incorreto para transferir um novo padrão de fundo, o telefone não consegue efetuar a
atualização para o novo padrão de fundo e apresenta o padrão de fundo transferido existente. Se o telefone
não tiver qualquer padrão de fundo transferido anteriormente, apresenta um ecrã cinzento.

Passo 5 Clique em Submeter todas as alterações.
O telefone não reinicia depois de alterar o URL da imagem de fundo.

O padrão de fundo só pode ser definido ou eliminado através do menu LCD do telefone.

Ajustar a duração da retroiluminação
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã > Dur. da luz de fundo.
Passo 3 Prima o botão Editar ou Selecionar.
Passo 4 Desloque-se na lista e selecione uma duração na qual a retroiluminação permanece ligada:

• 1 min.
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• 5 min.

• 30 min.

• Sempre ligada

O valor predefinido é 5
minutos.

Nota

Passo 5 Prima Definir para aplicar a seleção.

Ajustar a duração da luz de fundo a partir do Utilitário de
configuração

Pode poupar energia se desativar a luz de fundo em cada telefone numa altura predefinida.

Procedimento

Passo 1 Na página Utilitário de configuração, selecione Início de sessão de utilizador > Avançadas > Voz >
Utilizador.

Passo 2 Em Ecrã, selecione uma duração para o parâmetro Dur. da luz de fundo.
Passo 3 No campo Brilho do ecrã, introduza o número para o brilho pretendido.

Alterar o modo de exibição
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Pref. consola de atend. >Modos de Exibição.

Estão disponíveis as seguintes opções:

• Nome

• Ext.

• Ambos

Passo 3 Selecione o modo de exibição e primaDefinir.
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Reiniciar o telefone
É possível que seja necessário reiniciar o telefone para que uma atualização de software ou outras alterações
tenham efeito. As suas definições ou outras personalizações não são alteradas.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Reiniciar.
Passo 3 Selecione OK para confirmar que pretende reiniciar o telefone.

Definir idioma
Dependendo da configuração do telefone, poderá alterar o idioma utilizado pelo telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Idioma.
Passo 3 Selecione um idioma a partir da lista de idiomas disponíveis.
Passo 4 Selecione Guardar.

Definir palavra-passe
Efetue regularmente a reposição da palavra-passe do seu telefone para manter a segurança da rede. Mantenha
todas as palavras-passe num local seguro para evitar furtos.

Antes de começar

É necessário ter a sua palavra-passe existente.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Definir palavra-passe.
Passo 3 Introduza a sua palavra-passe atual no campo P.passe ant.
Passo 4 Introduza a sua nova palavra-passe nos campos Introduzir palavra-passe e Reintr. nova p.passe.
Passo 5 Selecione Guardar.
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C A P Í T U L O  7
Acessórios

• Acessórios suportados, página 73

• Ver os acessórios associados ao telefone, página 74

• Auriculares, página 74

• Descrição geral das definições do módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone, página 80

Acessórios suportados
Pode utilizar o telefone com diferentes tipos de acessórios, como auriculares, microfones e altifalantes. Esta
tabela mostra os que podem ser usados com o seu telefone específico.

Na tabela que se segue, umX indica a compatibilidade de um acessório com ummodelo de telefone específico
e um traço (-) indica que não existe compatibilidade.

Tabela 3: Compatibilidade de acessórios do Cisco IP Phone série 8800

Cisco IP PhoneTipoAcessório

8861885188418811

Acessórios de outros fabricantes

XXXXAnalógicoAuricular

XXXXBanda larga
analógica

XX——Bluetooth

XX——USB

X———PC externoMicrofone

X———PC externoAltifalantes
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Ver os acessórios associados ao telefone
Pode utilizar a entrada para auricular, o Bluetooth ou a porta USB para ligar o hardware externo ao telefone.
A lista de acessórios contém, por defeito, um auricular analógico configurável para banda larga.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione uma das seguintes opções:

• Estado > Acessórios

• Bluetooth > Dispositivos

Passo 3 (Opcional) Selecione um acessório e primaMostrar detalhes.
Passo 4 Prima Sair.

Auriculares
Verifique junto do fabricante do auricular se pode utilizá-lo com o seu telefone Cisco.

Se ligar um auricular ao telefone durante uma chamada ativa, o caminho de áudio é automaticamente alterado
para o auricular.

Auriculares padrão
Pode utilizar um auricular padrão com o seu telefone de secretária.

Ligar um auricular padrão
Os auriculares normais são ligados à parte posterior do telefone.

Procedimento

Ligue o auricular à entrada para auricular na parte posterior do telefone e pressione o cabo contra o canal de
cabo.
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Configurar um auricular padrão de banda larga
Pode utilizar um auricular que suporte o áudio de banda larga. O áudio de banda larga melhora a qualidade
do som que ouve no auricular.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Acessórios > Auricular analógico > Configuração.
Passo 3 Prima Ativado ou Desativado para ativar ou desativar a banda larga para o auricular analógico.
Passo 4 Prima Return .

Auriculares USB
Pode utilizar um auricular USB nas chamadas se o telefone tiver uma porta USB.

Se o telefone tem mais do que uma porta USB, só pode ser conectado um auricular USB de cada vez.

Para uma lista de auriculares suportados, consulte Unified Communications Endpoint e Acessórios de cliente.
Os auriculares USB que não estejam listados podem não funcionar correctamente se estiverem ligados à porta
USB. Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do auricular USB.

Ligar um auricular USB
Quando utilizar auriculares USB com o telefone, tenha em consideração o seguinte:

• Só é possível utilizar um auricular de cada vez. O último auricular ligado será o auricular ativo.

• Se estiver numa chamada activa e desconectar um auricular USB, o áudio é alterado automaticamente
para o altifalante.
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• Se estiver numa chamada activa e conectar um auricular USB, o áudio é alterado para o auricular USB.

Procedimento

Ligue o auricular USB à porta USB do telefone.

Auriculares Bluetooth
Pode utilizar um auricular Bluetooth nas chamadas se o telefone suportar Bluetooth.

Na utilização de auriculares Bluetooth com o telefone, tenha em consideração o seguinte:

• Com um auricular Bluetooth e um auricular normal ligados ao telefone, apenas um dos tipos funciona
de cada vez. Quando um dos auriculares for ativado, o outro será automaticamente desativado.

• Se utilizar um auricular USB, o auricular analógico e o auricular Bluetooth são desativados. Se desligar
o auricular USB da ficha, será necessário ativar o auricular normal ou Bluetooth.

• Para obter o alcance ideal, utilize o auricular Bluetooth a uma distância máxima de 3 metros do telefone.

• O telefone suporta o Perfil mãos livres Bluetooth. Se o auricular Bluetooth suportar estas funcionalidades,
é possível utilizá-lo para:

◦ Atender uma chamada

◦ Terminar uma chamada

◦ Alterar o volume do auricular numa chamada

◦ Remarcar um número

◦ Ver o ID do chamador

◦ Recusar uma chamada

◦ Desviar uma chamada

◦ Colocar uma chamada em espera atendendo uma chamada recebida

◦ Terminar uma chamada atendendo uma chamada recebida

Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do auricular Bluetooth.

Tópicos relacionados

Bluetooth e o seu telefone, na página 18
O Cisco IP Phone série 8800
Ver os dispositivos Bluetooth emparelhados, na página 41
Dispositivos móveis e o telefone de secretária, na página 39
Dispositivos móveis e o telefone de secretária, na página 39

Ativar ou desativar o Bluetooth

Quando está ativo, o ícone do Bluetooth é apresentado no cabeçalho do ecrã do telefone.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth.
Passo 3 Prima Ativado ou Desativado.
Passo 4 Selecione Definir

Adicionar um auricular Bluetooth

Procedimento

Passo 1 Coloque o auricular Bluetooth no modo detetável.
Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Bluetooth > Dispositivos
Passo 4 Seleccione Ler.
Passo 5 Selecione o auricular e prima Ligar.
Passo 6 (Opcional) Se for pedido, introduza o PIN do auricular.

Desligar um auricular Bluetooth
Antes de o utilizar com outro dispositivo, deve desligar o auricular Bluetooth.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.
Passo 3 Selecione um auricular Bluetooth.
Passo 4 Prima Desligar.

Remover um auricular Bluetooth
Remova o auricular Bluetooth se não pretender voltar a utilizá-lo com o telefone.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Dispositivos.
Passo 3 Selecione um auricular Bluetooth e prima Eliminar.

Auriculares sem fios
O telefone pode ser utilizado com a maioria de auriculares sem fios. Para uma lista de auriculares suportados,
consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Consulte a documentação sobre o auricular sem fios para informações sobre como conectar o auricular e como
utilizar as suas funcionalidades.

Trocar de auriculares durante uma chamada
É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB
ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um auricular de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode alternar entre auriculares durante uma chamada premindo
a tecla Auricular no telefone. Apesar do telefone estar conectado a múltiplos dispositivos, pode ver que um
auricular específico é seleccionado como dispositivo áudio seleccionado na ordem de prioridade seguinte:

• Ao conectar um auricular USB, um auricular Bluetooth e um auricular analógico ao telefone, pode
selecionar o auricular USB como dispositivo áudio preferido.

• Ao conectar um auricular Bluetooth e um auricular analógico ao telefone, pode selecionar o dispositivo
Bluetooth como dispositivo áudio preferido.

• Ao conectar apenas um auricular analógico ao telefone, seleciona o auricular analógico como dispositivo
áudio preferido.

Procedimento

Passo 1 Antes de efectuar ou atender uma chamada, prima Auricular.
Passo 2 (Opcional) Se efectuar uma chamada, marque o número.

Especificar um dispositivo áudio para uma chamada
É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB
ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um auricular de cada vez.
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Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode escolher o dispositivo áudio a utilizar para uma chamada.
A escolha é aplicada ao efectuar ou atender uma chamada com uma tecla de linha ou com a tecla de função
correspondente.

Com base na definição escolhida para Dispositivo áudio seleccionado, o dispositivo áudio é seleccionado.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações.
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de áudio > Disposit. de áudio preferido.
Passo 3 Escolha uma das opções:

• Nenhuma: selecciona o último dispositivo áudio utilizado.

• Altifalante: selecciona o altifalante como dispositivo áudio.

• Auricular: selecciona um auricular como dispositivo áudio. A ordem de prioridade do auricular é USB
(mais elevada), Bluetooth (média) e auricular (mais baixa).

• Bluetooth: selecciona o Bluetooth como dispositivo áudio. A ordem de prioridade é Bluetooth (mais
elevada), USB (média) e auricular analógico (mais baixa).

Passo 4 Prima Definir.

Seleccionar de forma dinâmica um caminho áudio para uma chamada
É possível conectar, simultaneamente, um auricular analógico, um auricular Bluetooth e um auricular USB
ao telefone. No entanto, só é possível utilizar um de cada vez.

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, o caminho áudio utilizado durante uma chamada é alterado
com base nos dispositivos áudio conectados.

Procedimento

Passo 1 (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular analógico e com um auricular Bluetooth conectados
ao telefone, conecte um auricular USB.
A chamada é alterada para o auricular USB.

Passo 2 (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular USB conectado ao telefone, desconecte o auricular
USB.
Se um auricular Bluetooth estiver conectado a chamada é alterada para o mesmo, caso contrário, a chamada
é alterada para o altifalante.

Passo 3 (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular Bluetooth conectado ao telefone, desconecte o auricular
Bluetooth (ou seja, afaste-se ou desligue o auricular).
Se um auricular USB estiver conectado a chamada é alterada para o mesmo, caso contrário, a chamada é
alterada para o auricular analógico.

Passo 4 (Opcional) Ao estar numa chamada com um auricular analógico e com um auricular USB conectados ao
telefone, conecte um auricular Bluetooth.
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A chamada é alterada para o auricular Bluetooth.

Descrição geral das definições do módulo de expansão de
teclas do Cisco IP Phone

Os Módulos de expansão de teclas do telefone Cisco IP 8800 adicionam aspetos da linha extra, marcações
rápidas ou botões programáveis ao telefone. As teclas programáveis podem ser configuradas como teclas de
linha, teclas de marcação rápida ou teclas de funcionalidade do telefone.

O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 adiciona botões programáveis extra ao telefone. As
teclas programáveis podem ser configuradas como teclas de linha, teclas de marcação rápida ou teclas de
funcionalidade do telefone.

A tabela seguinte lista os telefones e o número de módulos de expansão de teclas que cada modelo suporta.

Tabela 4: Cisco IP Phones e Módulos de expansão de teclas suportados

Módulos de expansão de teclas suportadosModelo de Cisco IP Phone

2; fornece 72 linhas ou teclasCisco IP Phone 8851

3; fornece 108 linhas ou teclasCisco IP Phone 8861

Teclas e hardware do Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800
A tabela seguinte descreve as funcionalidades do módulo de expansão de teclas.
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Ecrã LCD – apresenta o número de telefone, o número de marcação rápida (ou o nome ou outra
etiqueta de texto), o serviço telefónico, a funcionalidade de telefone ou a privacidade atribuída
a cada tecla.

Os ícones que indicam o estado da linha assemelham-se (no aspeto e na função) aos ícones no
telefone ao qual o módulo está ligado.

Teclas iluminadas – 18 teclas. Dependendo do modo, cada tecla ou par de teclas corresponde a
uma linha (tal como no telefone). Para obter informações sobre o modo, consulte a descrição do
modo de 2 colunas que se segue a esta tabela. As luzes por baixo de cada tecla indicam o estado
da linha correspondente como se segue:

• luz desligada—O botão não está configurado.

• verde constante—A linha está configurada corretamente, registada com êxito e no
estado inativo.

• vermelho constante—A linha está em utilização e tem uma chamada ativa.

• âmbar constante/intermitente—Ocorreu um erro durante a configuração desta
funcionalidade.

1

Botões Shift: 2 botões. Cada tecla corresponde a uma página de 18 teclas. A tecla para a página
1 está identificada como 1 e a tecla para a página 2 está identificada como 2. As luzes em cada
tecla indicam o estado da página como se segue:

•
verde constante – a página está a ser visualizada.

•
luz desligada – a página não está a ser visualizada.

•
âmbar constante – a página não está a ser visualizada com uma oumais chamadas

de alerta na página.

2
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O administrador configura o módulo de expansão de teclas para ser apresentado no modo de duas colunas.

Modo de duas colunas

Nomodo de duas colunas, cada botão à direita e à esquerda do ecrã está atribuído a um diferente número
de telefone, número de marcação rápida (ou nome ou outra etiqueta de texto), serviço telefónico ou
funcionalidade do telefone. Nesta configuração, o módulo apresenta até 18 itens na página 1 e até 18
itens na página 2.

Imagem 5: Módulo de expansão de teclas com duas colunas

Ajustar o brilho do ecrã
Pode alterar o brilho do ecrã do módulo de expansão de teclas para o poder ler mais facilmente.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Pref. consola de atend.
Passo 3 Introduza um número entre 4 e 15.
Passo 4 Prima Definir.

Modificar uma marcação rápida num módulo de expansão de teclas
Caso uma das teclas de linha do módulo de expansão de teclas esteja configurada como marcação rápida,
pode premir a tecla de linha para alterar o número de marcação rápida. Também pode verificar esta alteração
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verificando o campo Unit na página Configuração de serviços. Quando as teclas de linha do módulo de
expansão de teclas estão configuradas como blf, blf+captura de chamadas, blf+retenção de chamada ou
retenção de chamada, não é possível alterar o número de marcação rápida ao premir a tecla de linha.

Procedimento

Passo 1 Prima uma tecla de marcação rápida do módulo de expansão de teclas durante, pelo menos, 2 segundos.
Passo 2 Na janelaDefine Speed Dial, adicione o nome e o número de telefone da marcação rápida para ligar ao premir

a tecla de marcação rápida do módulo de expansão de teclas.
Passo 3 Prima Save.
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C A P Í T U L O  8
Segurança de produto

• Informações de segurança e desempenho, página 85

• Declarações de conformidade da FCC, página 86

• Descrição geral da segurança do produto Cisco, página 87

• Informações online importantes, página 88

Informações de segurança e desempenho

Falha de energia
O acesso ao serviço de emergência através do telefone exige que este receba energia. Se ocorrer um corte de
energia, a marcação do serviço de emergência só funcionará quando a alimentação for restabelecida. Em caso
de falha ou interrupção de energia, poderá ser necessário repor ou reconfigurar o equipamento antes de utilizar
a marcação do serviço de emergência.

Dispositivos externos
Recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade com proteção contra sinais de
radiofrequência (RF) e de audiofrequência (AF) indesejados. Esses dispositivos incluem auriculares, cabos e
conectores.

Dependendo da sua qualidade e proximidade de outros dispositivos como telemóveis ou rádios de duas vias,
pode ainda ocorrer algum ruído audível. Nesses casos, recomendamos que procedade uma oumais das seguintes
formas:

• Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.

• Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.

• Utilize cabos blindados para o dispositivo externo ou cabos com blindagem e conectores de melhor
qualidade.

• Reduza o comprimento do cabo dos dispositivos externos.
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• Aplique núcleos de ferrite ou de materiais idênticos nos cabos dos dispositivos externos.

A Cisco não pode garantir o desempenho de dispositivos externos, cabos e conetores.

Nos países da União Europeia, utilize apenas altifalantes externos, microfones e auriculares que estejam
em total conformidade com a Diretiva CEM [89/336/CE].

Atenção

Desempenho dos auriculares sem fios Bluetooth
Os Cisco IP Phone suportam a tecnologia Bluetooth de Classe 2 se os auriculares suportarem o Bluetooth. O
Bluetooth permite ligações sem fios de largura de banda reduzida a uma distância máxima de 10 metros. O
melhor desempenho é obtido a uma distância de 1 a 2 metros. É possível ligar até cinco auriculares, embora
apenas o último ligado seja utilizado por defeito.

Devido a potenciais problemas de interferência, recomendamos que posicione os dispositivos 802.11b/g,
dispositivos Bluetooth, fornos micro-ondas e grandes objetos metálicos longe do auricular sem fios.

O auricular sem fios Bluetooth não tem de estar numa linha de visão direta relativamente ao telefone. Porém,
alguns obstáculos tais como paredes ou portas e a interferência de outros dispositivos eletrónicos podem afetar
a ligação.

Formas de fornecer energia ao telefone de
Pode fornecer alimentação ao telefone de de uma de duas formas:

• Com o cabo de alimentação incluído.

• Se a rede suportar Power over Ethernet (PoE), é possível ligar o telefone à rede. Ligue um cabo Ethernet
na porta Ethernet do telefone e à rede.

Se não tiver a certeza se a rede suporta PoE, consulte o administrador.

Comportamento do telefone durante períodos de congestionamento da rede
Tudo o que prejudicar o desempenho da rede pode afetar a qualidade de voz e do vídeo do Cisco IP Phone e,
nalguns casos, pode fazer cair uma chamada. A degradação da rede pode ser causada, pelos seguintes fatores
(entre outros):

• Tarefas administrativas tais como leituras de portas internas ou verificações de segurança

• Ataques que ocorram na rede, por exemplo, um ataque de negação de serviço

Declarações de conformidade da FCC
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para o seguinte:
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Declaração da FCC, parte 15.21
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela
conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Declaração de exposição a radiação RF da FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação da FCC determinados para
um ambiente não controlado. Os utilizadores finais têm de seguir as instruções de utilização específicas para
cumprir os requisitos de conformidade com a exposição a RF. Este transmissor tem de estar, no mínimo, a
20 cm do utilizador e não pode ser colocado nem funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou
transmissor.

Declaração digital de classe B e recetores da FCC
Este produto foi testado e está em conformidade com as especificações para dispositivos digitais de Classe
B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a garantir proteção, dentro de
limites razoáveis, contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e
pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá
provocar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorram
interferências numa instalação em particular.

Se este equipamento provocar de facto interferências nocivas à receção de televisão ou rádio, as quais são
identificadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências recorrendo
a uma ou várias das seguintes medidas:

• Mudar a orientação ou posicionamento da antena recetora

• Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos

• Ligar o equipamento a uma tomada diferente daquela onde o recetor está ligado

• Contacte um agente autorizado ou um técnico de rádio/TV experiente para obter assistência

Descrição geral da segurança do produto Cisco
Este produto contém funcionalidades criptográficas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regem a
importação, exportação, transferência e utilização. A disponibilização de produtos criptográficos da Cisco
não implica a existência de autoridade de terceiros para importar, exportar, distribuir ou utilizar encriptação.
Os importadores, exportadores, distribuidores e utilizadores são responsáveis pelo cumprimento da legislação
local e dos EUA. A utilização deste produto pressupõe que o utilizador se vincula ao cumprimento da legislação
e regulamentação aplicável. Se não conseguir cumprir as leis locais e dos EUA, devolva imediatamente este
produto.

É possível encontrar mais informações sobre os regulamentos de exportação dos EUA em http://
www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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Informações online importantes
Contrato de licença de utilizador final

O Contrato de licença de utilizador final (EULA) encontra-se aqui: http://www.cisco.com/go/eula

Informações de segurança e de cumprimento da regulamentação

As Informações de segurança e de conformidade regulamentar (RCSI) podem ser consultadas aqui: http://
www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/
guide/iphrcsi3.html
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