Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
Primeira publicação: July 13, 2015

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES REFERENTES AOS PRODUTOS DESTE GUIA ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS DECLARAÇÕES,
INFORMAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DESTE GUIA SÃO PRECISAS, MAS SÃO APRESENTADAS SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA. OS
USUÁRIOS DEVEM ASSUMIR RESPONSABILIDADE TOTAL PELA APLICAÇÃO DE QUAISQUER PRODUTOS.
A LICENÇA DE SOFTWARE E A GARANTIA LIMITADA QUE ACOMPANHAM O PRODUTO SÃO ESTABELECIDAS NO PACOTE DE INFORMAÇÕES FORNECIDO COM
O PRODUTO E SÃO INCORPORADAS NESTE DOCUMENTO POR ESTA REFERÊNCIA. SE NÃO FOR POSSÍVEL LOCALIZAR A LICENÇA DE SOFTWARE OU A GARANTIA
LIMITADA, ENTRE EM CONTATO COM O REPRESENTANTE DA CISCO PARA OBTER UMA CÓPIA.
As seguintes informações são para dispositivos de classe A em conformidade com a FCC: Este equipamento foi testado e atende aos limites de um dispositivo digital Classe A, de acordo
com a Parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal das Comunicações dos EUA). Esses limites têm o objetivo de proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais
ocorridas quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. O equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as
instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. A operação deste equipamento em um ambiente residencial poderá causar interferência prejudicial, caso em que
o usuário será obrigado a corrigir a interferência às suas próprias custas.
As seguintes informações são para dispositivos de classe B em conformidade com a FCC: Este equipamento foi testado e atende aos limites de um dispositivo digital Classe B, de acordo
com a Parte 15 das regras da FCC (Comissão Federal das Comunicações dos EUA). Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial em
instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado em conformidade com as instruções, pode causar interferência
prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que não haverá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na
recepção de rádio ou televisão, o que pode ser identificado ao ligar ou desligar o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar a interferência ao adotar uma das seguintes
medidas:

• Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
• Consultar o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/televisão para obter ajuda.
Modificações a este produto que não tiverem sido autorizadas pela Cisco poderão constituir violação da aprovação da FCC e invalidar a sua autorização para operar o produto.
A implementação da Cisco da compactação de cabeçalho do TCP é uma adaptação de um programa desenvolvido pela University of California, Berkeley (UCB), como parte da versão de
domínio público da UCB do sistema operacional Unix. Todos os direitos reservados. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
SEM CONTRARIAR NENHUMA OUTRA GARANTIA AQUI DESCRITA, TODOS OS ARQUIVOS DE DOCUMENTOS E SOFTWARE DESSES FORNECEDORES SÃO
FORNECIDOS “COMO ESTÃO”, COM TODOS OS SEUS POSSÍVEIS PROBLEMAS. A CISCO E OS FORNECEDORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE ISENTAM-SE DE
TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO
ESPECÍFICO E NÃO VIOLAÇÃO OU RESULTANTE DE QUALQUER DISTRIBUIÇÃO, USO OU PRÁTICA COMERCIAL.
SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A CISCO OU SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS OU
INCIDENTAIS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, PERDA DE LUCROS OU DANOS A DADOS RESULTANTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DESTE
GUIA, MESMO QUE A CISCO OU SEUS FORNECEDORES TENHAM ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Quaisquer números de telefone e endereços IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) usados neste documento não se destinam a ser endereços e números de telefone reais. Todos os
exemplos, saída de exibição de comando, diagramas de topologia de rede e outras figuras incluídas no documento são mostrados apenas para fins ilustrativos. Qualquer uso de endereços
IP ou números de telefone reais em conteúdo ilustrativo é não intencional e coincidente.
Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco Systems, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e em outros países. Para ver uma lista das marcas
comerciais da Cisco, acesse o URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Todas as marcas registradas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O
uso da palavra parceiro não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)
© 2015

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

CONTEÚDO

Introdução 1
Recursos de acessibilidade 1
Telefone IP Cisco 8811 1
Conexões do telefone 1
Teclas e hardware 3
Telefone IP Cisco 8841 e 8845 6
Conexões do telefone 6
Teclas e hardware 7
Telefones IP Cisco 8851 e 8851NR 11
Conexões do telefone 11
Teclas e hardware 13
Telefone IP Cisco 8861 e 8865 16
Conexões do telefone 16
Teclas e hardware 18
Economia de energia e Economia de energia plus 21
Economia de energia 21
Economia de energia Plus 21
Informações adicionais 22
Configuração do telefone 23
Conectar ao suporte 23
Ajustar o suporte do monofone 23
Proteger o telefone com uma trava de cabo 24
Operações básicas 27
Limpar o visor do telefone 27
Efetuar chamadas 28
Pré-discagem de um número 28
Realizar uma chamada usando o alto-falante 28
Realizar uma chamada usando um fone de ouvido 29
Liberar uma chamada e iniciar outra chamada 29

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
iii

Conteúdo

Discar um número internacional 29
Rediscar um número 30
Navegar e selecionar itens 30
Exibir todas as chamadas no telefone 31
Atender chamadas 32
Atender a chamada mais antiga primeiro 32
Captura de chamadas 32
Atender uma chamada usando a captura 33
Atender uma chamada usando o grupo de captura e um número de telefone 34
Atender uma chamada usando o grupo de captura e um número de captura de
grupo 35
Atender uma chamada usando outra captura 35
Atender chamadas automaticamente 35
Responder a uma notificação de chamada em espera 36
Gerenciar chamadas 37
Recusar uma chamada 37
Transferir uma chamada para outro número 37
Alternar entre chamadas antes de completar uma transferência 38
Monitorar e gravar chamadas 38
Encaminhamento de chamada 38
Encaminhar todas as chamadas 39
Silenciar o telefone 39
Colocar chamadas em espera 40
Alternar entre chamadas ativas e em espera 40
Colocar uma chamada em espera atendendo a uma nova chamada 40
Atender a uma notificação de reversão de espera 40
Determinar se uma linha compartilhada está em espera 41
Espera remota 41
Configurar a notificação do retorno de chamada 41
Estacionamento de chamada 41
Estacionar e recuperar uma chamada usando o estacionamento de chamadas 42
Estacionar uma chamada usando o estacionamento de chamadas direcionado assistido 43
Estacionar uma chamada usando o estacionamento manual de chamada direcionada 43
Gerenciar chamadas de intercomunicador 44
Fazer uma chamada de intercomunicador dedicada 44

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
iv

Conteúdo

Realizar uma chamada discável de intercomunicador 44
Receber uma chamada de intercomunicador 45
Exibir informações do telefone 45
Chamadas de vídeo 46
Efetuar uma chamada de vídeo 47
Parar vídeo 47
Ocultar ou mostrar vídeo 47
Ajustar a posição picture-in-picture 48
Iniciar sessão no Portal de autoatendimento do Cisco Unified Communications 48
Contatos 51
Diretório corporativo 51
Procurar e discar um contato 51
Procurar e discar um contato durante uma chamada 52
Diretório pessoal 52
Iniciar e sair da sessão no diretório pessoal 53
Adicionar uma entrada do diretório pessoal a partir do telefone 53
Procurar uma entrada no diretório pessoal 53
Discar um número do diretório pessoal 54
Editar uma entrada do diretório pessoal 54
Excluir uma entrada do diretório pessoal 55
Discagem rápida 55
Realizar uma chamada com uma tecla de discagem rápida 55
Códigos de discagem rápida com o diretório pessoal 55
Atribuir um código de discagem rápida para uma entrada do diretório pessoal 56
Realizar uma chamada usando um código de discagem rápida 56
Excluir um código de discagem rápida 56
Cisco WebDialer 57
Usar o Cisco WebDialer com outro diretório corporativo online 57
Alterar as preferências do Cisco WebDialer 57
Sair da sessão do Cisco WebDialer 58
Histórico de chamadas 59
Visão geral do Histórico de chamadas 59
Ver o histórico de chamadas 61
Exibir detalhes de registro da chamada 61
Filtrar o histórico de chamadas 62

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
v

Conteúdo

Discar a partir do histórico de chamadas 62
Editar um número de telefone 62
Limpar o histórico de chamadas 63
Excluir um registro de chamada 63
Correio de voz 65
Visão geral do correio de voz 65
Acessar o correio de voz 65
Verificar se há mensagens de voz 66
Ouvir as mensagens de voz 66
Correio de voz visual 67
Recursos de chamada avançados 69
Conferência 69
Adicionar terceiros a uma conferência 70
Unir chamadas em uma conferência 70
Alternar entre chamadas antes de completar uma conferência 71
Ver os participantes da conferência 71
Remover participantes da conferência 71
Conferência Meet Me 71
Servir como anfitrião em uma conferência Meet Me 72
Participar de uma conferência Meet Me 72
Discagem rápida 72
Efetuar uma chamada com uma tecla de discagem rápida 73
Usar um código de discagem rápida no gancho 73
Usar um código de discagem rápida fora do gancho 73
Pausa na discagem rápida 73
Não perturbar 75
Ligar e desligar a funcionalidade NaoPtb 75
Identificação de chamada maliciosa 75
Rastrear uma chamada suspeita 75
Mobilidade da extensão 76
Habilitar a Mobilidade da extensão 76
Mobile Connect 76
Habilitar o Mobile Connect 77
Ligar ou desligar a conexão móvel com todos os destinos remotos a partir de um telefone
de mesa 77

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
vi

Conteúdo

Alternar uma chamada de um telefone de mesa para um telefone celular 77
Alternar de uma chamada móvel para o telefone de mesa 78
Transferir uma chamada de um telefone celular para o telefone de mesa 78
Status da linha 78
Indicadores de status da linha 78
Exibir todas as chamadas na linha principal 79
Alerta de chamada recebida acionável 80
Filtros de linha personalizados 80
Adicionar um filtro de linha 81
Selecionar um filtro de linha ativo 81
Excluir um filtro de linha 82
Duplicar um filtro de linha 82
Editar um filtro de linha 82
Renomear um filtro de linha 83
Grupos de busca 83
Entrar e sair de um grupo de busca 83
Exibir as estatísticas da fila 84
Intercalar e Mesclar 84
Configurar o Alerta de intercalação/ 84
Adicione-se a uma chamada em uma linha compartilhada 85
Habilitar a Privacidade em uma linha compartilhada 85
Descartar a janela de aviso do Alerta de intercalação/ 85
Supervisor de chamadas 85
Gravar uma chamada supervisionada 86
Discagem de Uniform Resource Identifier 86
Proximidade inteligente para dispositivos móveis 88
Emparelhar um dispositivo móvel 88
Alternar os dispositivos móveis conectados 89
Excluir um dispositivo móvel 89
Atender a uma chamada móvel 89
Rejeitar uma chamada móvel 90
Ignorar uma chamada móvel 90
Efetuar uma chamada móvel 90
Mover uma chamada entre o telefone IP e um telefone celular 90
Ajustar o volume do dispositivo móvel 90

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
vii

Conteúdo

Contatos móveis e Compartilhamento do histórico de chamadas móveis 91
Verificar o status de contato Bluetooth 91
Salvar contatos Bluetooth 91
Excluir contatos Bluetooth 91
Proximidade inteligente para tablets 92
Emparelhar um tablet 92
Mover o áudio do tablet para o telefone 93
Gerenciar o áudio do tablet no telefone 93
Operações avançadas 95
Aplicativos 95
Exibir aplicativos ativos 95
Alternar para aplicativos ativos 96
Fechar aplicativos ativos 96
Chamadas de vídeo e segurança 96
Funções de chamadas 96
Saudação do agente 97
Chamadas de alerta 97
Resposta 97
Código de assunto de cliente 97
Código de autorização forçada 98
Sinais de indicação seguros e não seguros 98
Linhas compartilhadas 98
Teclas de função 99
Visão geral do Survivable Remote Site Telephony 101
Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway 104
Recursos do telefone disponíveis para o Acesso Móvel e Remoto Através do
Expressway 104
Iniciar sessão com o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway 106
Cisco Collaboration Problem Reporting Tool 106
Relatar um problema com o Cisco Collaboration Problem Reporting Tool 107
Configurar um telefone VPN para o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway 107
Configurar um telefone para usar com VPN 108
Preferências do usuário 109
Alterar o papel de parede 109
Alterar o toque 110

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
viii

Conteúdo

Ajustar o brilho 110
Ajustar o contraste 111
Alterar o tamanho da fonte 111
Alterar o nome do telefone 112
Ajustar o retorno de áudio do fone de ouvido 113
Serviços de Telefone 113
Configurações da linha 114
Ajustar a exposição do vídeo 114
Ajustar a largura de banda do vídeo 114
Habilitar o vídeo através do computador 115
Acessórios 117
Lista de acessórios 117
Exibir a lista de acessórios 118
Exibir detalhes dos acessórios 119
Dispositivos USB 119
Carregamento de dispositivos móveis 120
Configurar banda larga para um fone de ouvido analógico 121
Fones de ouvido Bluetooth 121
Adicionar um acessório Bluetooth 122
Conectar um acessório Bluetooth 123
Ativar o Bluetooth 123
Desconectar um acessório Bluetooth 124
Excluir um acessório Bluetooth 124
Fones de ouvido USB 125
Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 125
Recursos do Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 126
Realizar uma chamada no Módulo de expansão de teclas 129
Configurar teclas KEM 129
Ajustar o brilho do Módulo de expansão de teclas 129
Perguntas mais frequentes 131
Por que não consigo ver todas as chamadas ativas no meu telefone? 132
Como faço para redirecionar uma chamada recebida? 132
Como faço para silenciar uma chamada que está tocando se eu estiver em uma outra chamada? 132
Como faço para retomar uma chamada que está em espera? 132
Qual é a diferença entre as teclas à esquerda e as teclas à direita da tela? 133

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
ix

Conteúdo

Por que as teclas de função mudam constantemente? 133
Qual é a melhor forma de ver as chamadas quando eu tenho uma linha compartilhada ou várias
linhas? 133
O que eu devo fazer se pressionar uma tecla acidentalmente durante uma chamada? 134
Como faço para verificar as chamadas perdidas? 134
Como faço para sair de um aplicativo em execução? 134
Como faço para conectar duas chamadas e, em seguida, sair da linha? 135
O que a tecla de função Trocar faz? 135
Como faço para cancelar uma conferência ou uma transferência após iniciá-la? 136
Como faço para juntar duas chamadas em uma única chamada de conferência? 136
Por que o meu telefone não é reativado? 136
O que significam quatro toques consecutivos? 137
Por que eu não consigo ver o vídeo em uma chamada? 137
O que acontece ao vídeo quando eu coloco uma chamada em espera? 137
Solucionamento de problemas 139
Ausência da tecla Chamadas de alerta 139
Ausência da tecla Todas as chamadas 139
Ausência da janela de início de sessão no Acesso remoto e móvel através do Expressway 140
Não é possível iniciar sessão no diretório pessoal 140
Não é possível acessar o Portal de autoatendimento 141
Mensagem de erro de segurança 141
Relatar problemas do telefone 141
Documentação, solicitações de serviço e informações adicionais 142
Proteção e segurança do produto 143
Informações sobre segurança e desempenho 143
Interrupção de energia 143
Dispositivos externos 143
Desempenho do fone de ouvido sem fio Bluetooth 144
Informações sobre a alimentação 144
Comportamento do telefone em momentos de congestionamento da rede 144
Declarações de conformidade com a FCC 144
Declaração da FCC Parte 15.21 145
Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC 145
Declaração Digital e de Receptores da Classe B da FCC 145
Visão geral da segurança dos produtos Cisco 145

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
x

Conteúdo

Garantia 147
Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da Cisco 147

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
xi

Conteúdo

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
xii

CAPÍTULO

1

Introdução
• Recursos de acessibilidade, página 1
• Telefone IP Cisco 8811, página 1
• Telefone IP Cisco 8841 e 8845, página 6
• Telefones IP Cisco 8851 e 8851NR, página 11
• Telefone IP Cisco 8861 e 8865, página 16
• Economia de energia e Economia de energia plus, página 21
• Informações adicionais, página 22

Recursos de acessibilidade
Os Telefones IP Cisco oferecem recursos de acessibilidade para deficientes visuais, cegos, deficientes auditivos
e pessoas com a mobilidade condicionada.
Para obter informações detalhadas sobre os recursos de acessibilidade nesses telefones, consulte http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html.
Você também pode encontrar mais informações sobre acessibilidade no site da Cisco:
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Telefone IP Cisco 8811
As seções a seguir descrevem os atributos do Telefone IP Cisco 8811.

Conexões do telefone
Conecte o seu telefone à rede de telefonia IP corporativa usando o diagrama a seguir.
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Observação

1

Porta do adaptador CC (CC48V).

5

Conexão da porta de acesso (10/100/1000 PC).

2

Fonte de alimentação CA/CC (opcional).

6

Porta auxiliar.

3

Plugue de parede de alimentação CA (opcional). 7

Conexão do monofone.

4

Conexão da porta de rede (10/100/1000 SW).
Habilitada para alimentação IEEE 802.3at.

Conexão de fone de ouvido analógico
(opcional).

O Telefone IP Cisco 8811 não é compatível com o Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco
8800.

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
2

8

Introdução
Teclas e hardware

Teclas e hardware

1

Faixa luminosa do
monofone

Indica uma chamada recebida (vermelho intermitente) ou uma nova
mensagem de voz (vermelho contínuo).

2

Tela do telefone

Mostra informações sobre o telefone, como número do diretório, status
da linha e chamada ativa, opções de teclas de função, discagens rápidas,
chamadas efetuadas e listas de menu do telefone. A tela do Telefone IP
Cisco 8811 é em tons de cinza.
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Teclas de função
programável e teclas de
sessão

O telefone fornece acesso rápido às sessões de chamadas, funções e linhas
telefônicas:
• Teclas de função programável (lado esquerdo): use para ver as
chamadas em uma linha ou para acessar funções como Discagem
rápida ou Todas as chamadas. Essas teclas também são chamadas
de teclas de função.
• Teclas de sessão (lado direito): use para realizar tarefas como atender
uma chamada, retomar uma chamada em espera ou (quando não
estiver sendo usado em uma chamada ativa) iniciar funções do
telefone, como exibir chamadas perdidas. Cada chamada no seu
telefone está associada a uma tecla de sessão.
Se você estiver usando um local que lê da direita para a
esquerda, como árabe, as localizações das teclas de linha
e de sessão serão trocadas.
Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, as teclas fornecem acesso a:
Observação

• Linhas telefônicas e linhas de intercomunicador
• Números de discagem rápida (teclas de discagem rápida, incluindo
as funções de discagem rápida de Status da linha)
• Serviços baseados na Web (por exemplo, uma tecla Lista de
endereços pessoal)
• Funções de chamadas (por exemplo, uma tecla Privacidade)
As teclas iluminam-se para indicar o status:
• Verde, contínuo: chamada ativa ou chamada de intercomunicador
bidirecional
• Verde, intermitente: chamada em espera
• Âmbar, contínuo: funcionalidade Privacidade em uso, chamada de
intercomunicador unidirecional, funcionalidade NaoPtb ativa ou
conectado ao Grupo de busca
• Âmbar, intermitente: chamada recebida ou revertida
• Vermelho, contínuo: linha remota em uso (linha compartilhada ou
Status da linha)
• Vermelho, intermitente: linha remota em espera
4

Teclas de função

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
4

Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, habilite as opções de teclas de função exibidas na tela do telefone.
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5

Tecla Selecionar e Cluster A tecla Selecionar e Cluster de navegação permite percorrer os menus,
de navegação
realçar itens e selecionar o item realçado.

6

Tecla Liberar

Termina uma chamada ou sessão conectada.

7

Tecla Esperar/Retomar

Coloca uma chamada ativa em espera e retoma a mesma.

8

Tecla Conferência

Cria uma chamada de conferência.

9

Tecla Transferir

Transfere uma chamada.

10

Tecla Alto-falante

Liga e desliga o alto-falante. Quando o alto-falante está ativado, a tecla
fica acesa.

11

Tecla Silenciar

Liga e desliga o microfone. Quando o microfone está silenciado, a tecla
fica acesa.

12

Tecla Fone de ouvido

Liga e desliga o fone de ouvido. Quando o fone de ouvido está ligado, a
tecla fica acesa.

13

Teclado

Permite discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens de
menu (digitando o número do item).

14

Tecla Volume

Controla o volume do alto-falante, do fone de ouvido e do monofone
(fora do gancho) e o volume do toque (no gancho).
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15

Tecla Contatos

Abre ou fecha o menu Diretórios. Use a tecla Contatos para acessar o
diretório pessoal e o corporativo.

16

Tecla Aplicativos

Abre e fecha o menu Aplicativos. Use a tecla Aplicativos para acessar o
histórico de chamadas, preferências do usuário, configurações do telefone
e informações sobre o modelo do telefone.

17

Tecla Mensagens

Faz a discagem automática do seu sistema de mensagens de voz (varia
por sistema).

18

Tecla Voltar

Volta para a tela ou menu anterior.

19

Monofone

Monofone do telefone.

Telefone IP Cisco 8841 e 8845
As seções a seguir descrevem os atributos do Telefone IP Cisco 8841 e 8845.

Conexões do telefone
Conecte o seu telefone à rede de telefonia IP corporativa usando o diagrama a seguir.
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Observação

1

Porta do adaptador CC (CC48V).

5

Conexão da porta de acesso (10/100/1000 PC).

2

Fonte de alimentação CA/CC (opcional).

6

Porta auxiliar.

3

Plugue de parede de alimentação CA (opcional). 7

Conexão do monofone.

4

Conexão da porta de rede (10/100/1000 SW).
Habilitada para alimentação IEEE 802.3at.

Conexão de fone de ouvido analógico
(opcional).

8

Os Telefones IP Cisco 8841 e 8845 não são compatíveis com o Módulo de expansão de teclas do Telefone
IP Cisco 8800.

Teclas e hardware
Os Telefones IP Cisco 8841 e 8845 compartilham a mesma configuração de teclas e hardware, mas o Telefone
IP Cisco 8845 tem uma câmera de vídeo equipada no topo do telefone. É mostrado o Telefone IP Cisco 8841.
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Teclas e hardware

1

Faixa luminosa do
monofone

Indica uma chamada recebida (vermelho intermitente) ou uma nova
mensagem de voz (vermelho contínuo).

2

Tela do telefone

Mostra informações sobre o telefone, como número do diretório, status
da linha e chamada ativa, opções de teclas de função, discagens rápidas,
chamadas efetuadas e listas de menu do telefone.
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3

Teclas de função
programável e teclas de
sessão

O telefone fornece acesso rápido às sessões de chamadas, funções e linhas
telefônicas:
• Teclas de função programável (lado esquerdo): use para ver as
chamadas em uma linha ou para acessar funções como Discagem
rápida ou Todas as chamadas. Essas teclas também são chamadas
de teclas de função.
• Teclas de sessão (lado direito): use para realizar tarefas como atender
uma chamada, retomar uma chamada em espera ou (quando não
estiver sendo usado em uma chamada ativa) iniciar funções do
telefone, como exibir chamadas perdidas. Cada chamada no seu
telefone está associada a uma tecla de sessão.
Se você estiver usando um local que lê da direita para a
esquerda, como árabe, as localizações das teclas de linha
e de sessão serão trocadas.
Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, as teclas fornecem acesso a:
Observação

• Linhas telefônicas e linhas de intercomunicador
• Números de discagem rápida (teclas de discagem rápida, incluindo
as funções de discagem rápida de Status da linha)
• Serviços baseados na Web (por exemplo, uma tecla Lista de
endereços pessoal)
• Funções de chamadas (por exemplo, uma tecla Privacidade)
As teclas iluminam-se para indicar o status:
• Verde, contínuo: chamada ativa ou chamada de intercomunicador
bidirecional
• Verde, intermitente: chamada em espera
• Âmbar, contínuo: funcionalidade Privacidade em uso, chamada de
intercomunicador unidirecional, funcionalidade NaoPtb ativa ou
conectado ao Grupo de busca
• Âmbar, intermitente: chamada recebida ou revertida
• Vermelho, contínuo: linha remota em uso (linha compartilhada ou
Status da linha)
• Vermelho, intermitente: linha remota em espera
4

Teclas de função

Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, habilite as opções de teclas de função exibidas na tela do telefone.

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
9

Introdução
Teclas e hardware

5

Tecla Selecionar e Cluster A tecla Selecionar e Cluster de navegação permite percorrer os menus,
de navegação
realçar itens e selecionar o item realçado.

6

Tecla Liberar

Termina uma chamada ou sessão conectada.

7

Tecla Esperar/Retomar

Coloca uma chamada ativa em espera e retoma a mesma.

8

Tecla Conferência

Cria uma chamada de conferência.

9

Tecla Transferir

Transfere uma chamada.

10

Tecla Alto-falante

Liga e desliga o alto-falante. Quando o alto-falante está ativado, a tecla
fica acesa.

11

Tecla Silenciar

Liga e desliga o microfone. Quando o microfone está silenciado, a tecla
fica acesa.

12

Tecla Fone de ouvido

Liga e desliga o fone de ouvido. Quando o fone de ouvido está ligado, a
tecla fica acesa.

13

Teclado

Permite discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens de
menu (digitando o número do item).

14

Tecla Volume

Controla o volume do alto-falante, do fone de ouvido e do monofone
(fora do gancho) e o volume do toque (no gancho).
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15

Tecla Contatos

Abre ou fecha o menu Diretórios. Use a tecla Contatos para acessar o
diretório pessoal e o corporativo.

16

Tecla Aplicativos

Abre e fecha o menu Aplicativos. Use a tecla Aplicativos para acessar o
histórico de chamadas, preferências do usuário, configurações do telefone
e informações sobre o modelo do telefone.

17

Tecla Mensagens

Faz a discagem automática do seu sistema de mensagens de voz (varia
por sistema).

18

Tecla Voltar

Volta para a tela ou menu anterior.

19

Monofone

Monofone do telefone.

Telefones IP Cisco 8851 e 8851NR
As seções a seguir descrevem os atributos dos Telefones IP Cisco 8851 e 8851NR.

Observação

O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível com Bluetooth. Além de não ser compatível com Bluetooth,
o Telefone IP Cisco 8851 e o Telefone IP Cisco 8851NR oferecem suporte aos mesmos recursos.

Conexões do telefone
Conecte o seu telefone à rede de telefonia IP corporativa usando o diagrama a seguir.
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Conexões do telefone

1 Porta do adaptador CC
(CC48V).

5 Conexão da porta de acesso
(10/100/1000 PC).

2 Fonte de alimentação CA/CC
(opcional).

6 Porta auxiliar.

9

Porta USB

3 Plugue de parede de alimentação 7 Conexão do monofone.
CA (opcional).
4 Conexão da porta de rede
8 Conexão de fone de ouvido
(10/100/1000 SW). Habilitada
analógico (opcional).
para alimentação IEEE 802.3at.

Observação

Cada porta USB suporta a conexão de até cinco dispositivos compatíveis e não compatíveis. Cada dispositivo
conectado ao telefone é incluído na contagem máxima de dispositivos. Por exemplo, o telefone pode
suportar cinco dispositivos USB (como dois Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800,
um fone de ouvido, um hub e um outro dispositivo USB padrão) na porta lateral. Muitos produtos USB
de terceiros contam como vários dispositivos USB, por exemplo, um dispositivo que contém um fone de
ouvido e um hub USB pode contar como dois dispositivos USB. Para obter mais informações, consulte a
documentação do dispositivo USB.
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Teclas e hardware

1

Faixa luminosa do
monofone

Indica uma chamada recebida (vermelho intermitente) ou uma nova
mensagem de voz (vermelho contínuo).

2

Tela do telefone

Mostra informações sobre o telefone, como número do diretório, status
da linha e chamada ativa, opções de teclas de função, discagens rápidas,
chamadas efetuadas e listas de menu do telefone.
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Teclas e hardware

3

Teclas de função
programáveis e teclas de
sessão

O telefone fornece acesso rápido às sessões de chamadas, funções e linhas
telefônicas:
• Teclas de função programável (lado esquerdo): use para ver as
chamadas em uma linha ou para acessar funções como Discagem
rápida ou Todas as chamadas. Essas teclas também são chamadas
de teclas de função.
• Teclas de sessão (lado direito): use para realizar tarefas como atender
uma chamada, retomar uma chamada em espera ou (quando não
estiver sendo usado em uma chamada ativa) iniciar funções do
telefone, como exibir chamadas perdidas. Cada chamada no seu
telefone está associada a uma tecla de sessão.
Se você estiver usando um local que lê da direita para a
esquerda, como árabe, as localizações das teclas de linha
e de sessão serão trocadas.
Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, as teclas fornecem acesso a:
Observação

• Linhas telefônicas e linhas de intercomunicador
• Números de discagem rápida (teclas de discagem rápida, incluindo
as funções de discagem rápida de Status da linha)
• Serviços baseados na Web (por exemplo, uma tecla Lista de
endereços pessoal)
• Funções de chamadas (por exemplo, uma tecla Privacidade)
As teclas iluminam-se para indicar o status:
• Verde, contínuo: chamada ativa ou chamada de intercomunicador
bidirecional
• Verde, intermitente: chamada em espera
• Âmbar, contínuo: funcionalidade Privacidade em uso, chamada de
intercomunicador unidirecional, funcionalidade NaoPtb ativa ou
conectado ao Grupo de busca
• Âmbar, intermitente: chamada recebida ou revertida
• Vermelho, contínuo: linha remota em uso (linha compartilhada ou
Status da linha)
• Vermelho, intermitente: linha remota em espera
4

Teclas de função
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Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, habilite as opções de teclas de função exibidas na tela do telefone.

Introdução
Teclas e hardware

5

Tecla Selecionar e Cluster A tecla Selecionar e Cluster de navegação permite percorrer os menus,
de navegação
realçar itens e selecionar o item realçado.

6

Tecla Liberar

Termina uma chamada ou sessão conectada.

7

Tecla Esperar/Retomar

Coloca uma chamada ativa em espera e retoma a mesma.

8

Tecla Conferência

Cria uma chamada de conferência.

9

Tecla Transferir

Transfere uma chamada.

10

Tecla Alto-falante

Liga e desliga o alto-falante. Quando o alto-falante está ativado, a tecla
fica acesa.

11

Tecla Silenciar

Liga e desliga o microfone. Quando o microfone está silenciado, a tecla
fica acesa.

12

Tecla Fone de ouvido

Liga e desliga o fone de ouvido. Quando o fone de ouvido está ligado, a
tecla fica acesa.

13

Teclado

Permite discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens de
menu (digitando o número do item).

14

Tecla Volume

Controla o volume do alto-falante, do fone de ouvido e do monofone
(fora do gancho) e o volume do toque (no gancho).
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15

Tecla Contatos

Abre ou fecha o menu Diretórios. Use a tecla Contatos para acessar o
diretório pessoal e o corporativo.

16

Tecla Aplicativos

Abre e fecha o menu Aplicativos. Use a tecla Aplicativos para acessar o
histórico de chamadas, preferências do usuário, configurações do telefone
e informações sobre o modelo do telefone.

17

Tecla Mensagens

Faz a discagem automática do seu sistema de mensagens de voz (varia
por sistema).

18

Tecla Voltar

Volta para a tela ou menu anterior.

19

Monofone

Monofone do telefone.

Telefone IP Cisco 8861 e 8865
As seções a seguir descrevem os atributos do Telefone IP Cisco 8861 e 8865.

Conexões do telefone
Conecte o seu telefone à rede de telefonia IP corporativa usando o diagrama a seguir.
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Introdução
Conexões do telefone

1 Porta do adaptador CC
(CC48V).

6 Porta auxiliar.

2 Fonte de alimentação CA/CC
(opcional).

7 Conexão do monofone.

11

Porta USB

3 Plugue de parede de alimentação 8 Conexão de fone de ouvido
CA (opcional).
analógico (opcional).
4 Conexão da porta de rede
9 Porta USB
(10/100/1000 SW). Habilitada
para alimentação IEEE 802.3at.
5 Conexão da porta de acesso
(10/100/1000 PC).

10 Portas para entrada/saída de
áudio
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Observação

Cada porta USB suporta a conexão de até cinco dispositivos compatíveis e não compatíveis. Cada dispositivo
conectado ao telefone é incluído na contagem máxima de dispositivos. Por exemplo, o telefone pode
suportar cinco dispositivos USB (como três Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800,
um hub e um outro dispositivo USB padrão) na porta lateral e mais cinco dispositivos USB padrão na
porta traseira. Muitos produtos USB de terceiros contam como vários dispositivos USB, por exemplo, um
dispositivo que contém um fone de ouvido e um hub USB pode contar como dois dispositivos USB. Para
obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo USB.

Teclas e hardware
Os Telefones IP Cisco 8861 e 8865 compartilham a mesma configuração de teclas e hardware, mas o Telefone
IP Cisco 8865 tem uma câmera de vídeo equipada no topo do telefone. É mostrado o Telefone IP Cisco 8861.

1

Faixa luminosa do
monofone

Indica uma chamada recebida (vermelho intermitente) ou uma nova
mensagem de voz (vermelho contínuo).

2

Tela do telefone

Mostra informações sobre o telefone, como número do diretório, status
da linha e chamada ativa, opções de teclas de função, discagens rápidas,
chamadas efetuadas e listas de menu do telefone.
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3

Teclas de função
programáveis e teclas de
sessão

O telefone fornece acesso rápido às sessões de chamadas, funções e linhas
telefônicas:
• Teclas de função programável (lado esquerdo): use para ver as
chamadas em uma linha ou para acessar funções como Discagem
rápida ou Todas as chamadas. Essas teclas também são chamadas
de teclas de função.
• Teclas de sessão (lado direito): use para realizar tarefas como atender
uma chamada, retomar uma chamada em espera ou (quando não
estiver sendo usado em uma chamada ativa) iniciar funções do
telefone, como exibir chamadas perdidas. Cada chamada no seu
telefone está associada a uma tecla de sessão.
Se você estiver usando um local que lê da direita para a
esquerda, como árabe, as localizações das teclas de linha
e de sessão serão trocadas.
Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, as teclas fornecem acesso a:
Observação

• Linhas telefônicas e linhas de intercomunicador
• Números de discagem rápida (teclas de discagem rápida, incluindo
as funções de discagem rápida de Status da linha)
• Serviços baseados na Web (por exemplo, uma tecla Lista de
endereços pessoal)
• Funções de chamadas (por exemplo, uma tecla Privacidade)
As teclas iluminam-se para indicar o status:
• Verde, contínuo: chamada ativa ou chamada de intercomunicador
bidirecional
• Verde, intermitente: chamada em espera
• Âmbar, contínuo: funcionalidade Privacidade em uso, chamada de
intercomunicador unidirecional, funcionalidade NaoPtb ativa ou
conectado ao Grupo de busca
• Âmbar, intermitente: chamada recebida ou revertida
• Vermelho, contínuo: linha remota em uso (linha compartilhada ou
Status da linha)
• Vermelho, intermitente: linha remota em espera
4

Teclas de função

Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do
sistema, habilite as opções de teclas de função exibidas na tela do telefone.
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5

Tecla Selecionar e Cluster A tecla Selecionar e Cluster de navegação permite percorrer os menus,
de navegação
realçar itens e selecionar o item realçado.

6

Tecla Liberar

Termina uma chamada ou sessão conectada.

7

Tecla Esperar/Retomar

Coloca uma chamada ativa em espera e retoma a mesma.

8

Tecla Conferência

Cria uma chamada de conferência.

9

Tecla Transferir

Transfere uma chamada.

10

Tecla Alto-falante

Liga e desliga o alto-falante. Quando o alto-falante está ativado, a tecla
fica acesa.

11

Tecla Silenciar

Liga e desliga o microfone. Quando o microfone está silenciado, a tecla
fica acesa.

12

Tecla Fone de ouvido

Liga e desliga o fone de ouvido. Quando o fone de ouvido está ligado, a
tecla fica acesa.

13

Teclado

Permite discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens do
menu (digitando o número do item).

14

Tecla Volume

Controla o volume do alto-falante, do fone de ouvido e do monofone
(fora do gancho) e o volume do toque (no gancho).
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15

Tecla Contatos

Abre ou fecha o menu Diretórios. Use a tecla Contatos para acessar o
diretório pessoal e o corporativo.

16

Tecla Aplicativos

Abre e fecha o menu Aplicativos. Use a tecla Aplicativos para acessar o
histórico de chamadas, preferências do usuário, configurações do telefone
e informações sobre o modelo do telefone.

17

Tecla Mensagens

Faz a discagem automática do seu sistema de mensagens de voz (varia
por sistema).

18

Tecla Voltar

Volta para a tela ou menu anterior.

19

Monofone

Monofone do telefone.

Economia de energia e Economia de energia plus
Há dois níveis de modo de economia de energia que o administrador do sistema pode configurar:
• Economia de energia: a luz de fundo se apaga quando fora de uso por um período de tempo, reduzindo
a necessidade de energia.
• Economia de energia plus: o visor do telefone se apaga, desligando e ligando o telefone em horas
predeterminadas. A energia para o telefone é significativamente reduzida.

Economia de energia
Dependendo da configuração do telefone feita pelo administrador do sistema, o visor do telefone poderá entrar
em modo de economia de energia (a tela do telefone aparece em branco e a tecla Selecionar fica acesa na cor
branca).
Para ativar o visor do telefone, pressione qualquer tecla ou pegue o monofone.

Economia de energia Plus
O seu telefone é compatível com o programa Cisco EnergyWise (EW), também conhecido como Economia
de energia Plus. O administrador do sistema configura as horas para entrar em suspensão (desligar) e para
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reativar (ligar) para que o telefone economize energia. Se o telefone entrar no modo de Economia de energia
Plus, a tecla Selecionar é acesa na cor branca.
Dez minutos antes da hora de suspensão agendada, a tecla Selecionar acende e você recebe uma mensagem
de que o telefone irá desligar em uma hora determinada. Você também ouvirá a reprodução de um toque, se
habilitado pelo administrador do sistema. O toque é reproduzido de acordo com a seguinte programação:
• 10 minutos antes de desligar, o toque é reproduzido quatro vezes
• 7 minutos antes de desligar, o toque é reproduzido quatro vezes
• 4 minutos antes de desligar, o toque é reproduzido quatro vezes
• 30 segundos antes de desligar, o toque é reproduzido 15 vezes ou até o telefone desligar
Se o telefone estiver inativo (ocioso) na hora da suspensão, você verá uma mensagem lembrando que o seu
telefone está prestes a desligar. Para manter o telefone ativo, você precisa pressionar OK na mensagem ou
qualquer tecla do telefone. Se não pressionar OK nem qualquer outra tecla, o telefone desligará.
Se o telefone estiver ativo (por exemplo, em uma chamada), ele aguardará até ficar inativo por um período
de tempo para informá-lo sobre o encerramento pendente. Antes do encerramento ocorrer, você verá uma
mensagem lembrando que o seu telefone está prestes a desligar.
Após o telefone entrar em suspensão, pressione Selecionar para reativá-lo. Após o telefone estar inativo por
um período de tempo, uma mensagem será exibida para alertá-lo de que o telefone está prestes a desligar. Na
hora de reativação configurada, o telefone ligará.
As horas de suspensão e reativação também estão vinculadas aos seus dias de trabalho habituais configurados.
Se as suas necessidades mudarem (por exemplo, as suas horas ou dias de trabalho mudaram), entre em contato
com o administrador do sistema para que o telefone seja reconfigurado.
Para obter mais informações sobre o EnergyWise e o seu telefone, entre em contato com o administrador do
sistema.

Informações adicionais
Você pode acessar o site da Cisco nesta URL: http://www.cisco.com/
No site da Cisco, você encontra as seguintes informações:
• Cartões de referência rápida, manuais de início rápido e manuais do usuário final:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html
• Informações de licenciamento:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html
• Sites internacionais da Cisco:
Possibilita o acesso a sites internacionais da Cisco a partir de www.cisco.com clicando no link Mundial
[alterar] no topo da página da Web.
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Configuração do telefone
• Conectar ao suporte, página 23
• Ajustar o suporte do monofone, página 23
• Proteger o telefone com uma trava de cabo, página 24

Conectar ao suporte
O telefone inclui um suporte ajustável. Se o telefone for colocado em uma mesa, o suporte pode ser conectado
à traseira do telefone. O suporte permite que o ângulo do telefone seja ajustado de um mínimo de 35 graus a
um máximo de 50 graus, para garantir o ângulo de visualização ideal.

Observação

Ajustar o suporte no ângulo necessário pode exigir mais força do que você imagina.

Procedimento
Etapa 1 Insira os conectores nas ranhuras fornecidas.
Etapa 2 Pressione o suporte até que os conectores se encaixem no lugar.
Etapa 3 Ajuste o ângulo pressionando o suporte para baixo ou puxando-o para cima. Os conectores são feitos de um
material flexível.

Ajustar o suporte do monofone
Se o telefone for instalado na parede, pode ser necessário ajustar o suporte do monofone para garantir que o
receptor não deslize para fora do suporte.
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Proteger o telefone com uma trava de cabo

Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Tire o monofone do suporte e puxe a lingueta de plástico do suporte do monofone.
Gire a lingueta 180 graus.
Segure a lingueta com dois dedos, com as fendas de canto voltadas para você.
Alinhe a lingueta com a ranhura no suporte e pressione a lingueta uniformemente na ranhura. Ficará uma
saliência na parte superior da lingueta.
Etapa 5 Volte a colocar o monofone no suporte.

Proteger o telefone com uma trava de cabo
Você pode prender o telefone a uma mesa com uma trava de cabo para laptop. A trava se conecta ao conector
de segurança antirroubo na traseira do telefone e o cabo pode ser preso a uma mesa.
O slot de segurança pode acomodar uma trava de até 20 mm de largura. As travas de cabo para laptop
compatíveis incluem a trava de cabo para laptop Kensington e as travas de cabo para laptop de outros fabricantes
que caibam no slot de segurança na traseira do telefone.

Procedimento
Etapa 1 Pegue a ponta em arco da trava de cabo e passe-a em volta do objeto no qual você deseja prender o telefone.
Etapa 2 Passe a trava pela ponta em arco do cabo.
Etapa 3 Destrave a trava de cabo.
Observação
Há dois tipos de travas de cabo: com chave e com cadeado com combinação. Dependendo do
tipo de trava que você tem, destrave-a usando a chave ou a combinação correta.
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Etapa 4 Pressione e segure o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.
Etapa 5 Introduza a trava de cabo no slot de trava do telefone e libere o botão de bloqueio.
Etapa 6 Trave a trava de cabo.
Observação
Para travas com chave, gire a chave 90 graus no sentido horário e puxe a chave para retirá-la
da trava. Para as travas com cadeado com combinação, gire a trava 90 graus e, em seguida,
embaralhe a combinação.
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Operações básicas
• Limpar o visor do telefone, página 27
• Efetuar chamadas, página 28
• Navegar e selecionar itens, página 30
• Exibir todas as chamadas no telefone, página 31
• Atender chamadas, página 32
• Atender chamadas automaticamente, página 35
• Responder a uma notificação de chamada em espera, página 36
• Gerenciar chamadas, página 37
• Encaminhamento de chamada, página 38
• Silenciar o telefone, página 39
• Colocar chamadas em espera, página 40
• Configurar a notificação do retorno de chamada, página 41
• Estacionamento de chamada, página 41
• Gerenciar chamadas de intercomunicador, página 44
• Exibir informações do telefone, página 45
• Chamadas de vídeo, página 46
• Iniciar sessão no Portal de autoatendimento do Cisco Unified Communications, página 48

Limpar o visor do telefone
Os visores de telefone que não são touchscreens podem ser facilmente limpos.

Procedimento
Limpe a tela com um pano seco e macio.
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Cuidado

Use somente um pano seco e macio para limpar o visor do telefone. Não use nenhum líquido ou
pó no telefone porque eles podem contaminar os componentes do telefone e causar defeitos.

Efetuar chamadas
Se a janela do telefone exibir a mensagem Não provisionada para a sua linha principal, entre em contato
com o administrador do sistema para que a linha principal seja configurada.

Pré-discagem de um número
É possível discar um número com o telefone no gancho (sem ouvir o sinal de discagem); este tipo de discagem
é chamado de pré-discagem.

Procedimento
Etapa 1 Digite um número usando o teclado.
Etapa 2 Obtenha o sinal de discagem através de uma das seguintes ações:
• Pegue o monofone.
• Pressione discagem.
• Pressione Monofone

.

• Pressione Alto-falante

.

Realizar uma chamada usando o alto-falante
O administrador pode configurar o telefone de forma que o alto-falante fique desabilitado. Se o alto-falante
estiver desabilitado, as teclas de função ficam esmaecidas ou em branco.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Alto-falante
Etapa 2 Digite um número.

.
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Realizar uma chamada usando um fone de ouvido
Procedimento
Etapa 1 Pressione Nova chamada.
Etapa 2 Certifique-se de que a tecla do fone de ouvido está acesa. Se a tecla do fone de ouvido não estiver acesa,
pressione Fone de ouvido
Etapa 3 Digite um número.

.

Liberar uma chamada e iniciar outra chamada
Quando você está em uma chamada ativa ou discando e deseja liberar a chamada, ocorrem as seguintes ações:
• A chamada ativa é encerrada.
• O telefone fornece o sinal de discagem.
• Você pode discar a nova chamada.

Procedimento
Etapa 1 Quando estiver em uma chamada ativa, pressione Terminar chamada ou, durante a discagem, pressione
Cancelar.
Etapa 2 Digite o número necessário e pressione discagem.

Discar um número internacional
A discagem com sinal de adição permite pressionar e manter pressionada a tecla do asterisco (*) por pelo
menos 1 segundo para inserir um sinal de adição (+) como o primeiro dígito de um número de telefone para
uma discagem internacional. O sinal de adição se aplica apenas a chamadas com o fone no gancho ou fora do
gancho.
Quando vir números de telefone que contêm o sinal de +, você pode selecionar e discar a entrada sem ter que
adicionar dígitos para as chamadas internacionais.

Procedimento
Etapa 1 Pressione e mantenha pressionado o asterisco (*) por pelo menos 1 segundo.
O sinal de adição (+) é exibido como o primeiro dígito no número do telefone. O tom correspondente é
interrompido para indicar que o * foi alterado para um sinal de +. Só é possível ouvir o sinal no estado fora
do gancho.
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Etapa 2 Disque o número.

Rediscar um número
A rediscagem permite ligar para o número de telefone discado mais recentemente.

Procedimento
Etapa 1 Para realizar uma chamada de qualquer linha telefônica, pressione Rediscar.
Etapa 2 Para realizar a chamada de uma linha telefônica específica, selecione a linha para obter o sinal de discagem
e pressione Rediscar.

Navegar e selecionar itens
Tarefa

Ação

Exemplo

Desloque-se para realçar um item.

Pressione a tecla Selecionar e Cluster de
navegação.

Realce uma chamada na lista de chamadas
perdidas.

Selecione um item por número.

Pressione o número correspondente no
teclado.

Pressione 2 para selecionar o segundo item
no menu Aplicativos.

Selecione um item usando a tecla
Selecionar.

Pressione Selecionar no centro da tecla
Selecionar e Cluster de navegação.

Realce a função Configurações e pressione
Selecionar.

Vá para um submenu.

Realce o item de menu e pressione o número Realce o menu Configuração de rede e, em
seguida, pressione 1 para abrir o submenu.
(Uma seta para a direita (>) ao lado do do item no teclado.
item de menu indica que existe um
Ou pressione a tecla Selecionar e Cluster de
submenu.)
navegação.
Selecione uma linha para usar um
recurso de chamada (quando a linha
estiver inativa).

Pressione a tecla de linha.
Os indicadores da sua seleção de linha
incluem:
• A linha selecionada é exibida no
cabeçalho da tela do telefone.
• Nos telefones com telas a cores, a cor
do ícone (no rótulo da linha) altera-se
para azul.
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Tarefa

Ação

Exemplo

Selecione uma linha para usar um
recurso de chamada (quando a linha
tiver uma ou mais chamadas ativas).

Pressione a tecla de linha.

Pressione a tecla de linha duas vezes e, em
seguida, pressione Desviar todas para
encaminhar as chamadas daquela linha.

Os indicadores da sua seleção de linha
incluem:
• A linha selecionada é exibida no
cabeçalho da tela do telefone.
• Nos telefones com telas a cores, a cor
do ícone (no rótulo da linha) altera-se
para azul.

Exibir todas as chamadas no telefone
A função Todas as chamadas permite exibir uma lista em ordem cronológica (mais antiga primeiro) de todas
as chamadas ativas em todas as linhas do telefone. Você vê as chamadas telefônicas normais, bem como as
linhas compartilhadas, chamadas intercaladas e chamadas de conferência.
Use esta função se você tem várias linhas ou se compartilha linhas com outros usuários. Com o modo de
exibição de Todas as chamadas:
• Todas as chamadas ativas são exibidas em um só lugar, facilitando a visualização e a interação com
todas as chamadas em qualquer linha.
• Ao pegar o monofone, o telefone seleciona a sua linha principal, o que ajuda a impedir o uso inadvertido
de uma linha compartilhada para discagem.
• Você pode pressionar a tecla de sessão âmbar intermitente para atender uma chamada tocando em
qualquer linha. Não é necessário selecionar primeiro a linha onde a chamada está tocando para atendê-la.
O administrador do sistema configura a tecla Todas as chamadas dependendo das suas necessidades de
processamento de chamadas e do ambiente de trabalho.
A tecla Todas as chamadas é a tecla de sessão com um ícone associado. Quando o ícone muda, você perdeu
uma chamada. Pressione o ícone para ver as informações do histórico de chamadas sobre a chamada perdida.
O administrador do sistema também pode configurar a sua linha principal para exibir todas as chamadas
automaticamente. O administrador do sistema também pode configurar o seu telefone para que após a conclusão
de uma chamada, a linha principal com o modo de exibição Todas as chamadas seja exibida.

Procedimento
Etapa 1 Para exibir todas as chamadas, pressione Todas as chamadas.
Etapa 2 Se você não vir a tecla Todas as chamadas, pressione Linha principal.
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Atender chamadas
A função Atender permite atender a chamada mais antiga disponível em todas as linhas que aparecem no
telefone, incluindo as chamadas de Reversão de estacionamento e Reversão de espera que estejam no estado
de alerta. As chamadas recebidas sempre têm a prioridade sobre as chamadas de Reversão de estacionamento
ou de espera.
O administrador do sistema configura a tecla Atender dependendo das suas necessidades de processamento
de chamadas e do ambiente de trabalho. Essa função normalmente está configurada para usuários que têm
várias linhas.
Ao receber uma chamada, você vê uma janela de notificação na tela do telefone denominada alerta de chamada
tipo toast. O alerta de chamada tipo toast permanece visível por um período de tempo predefinido. Se uma
chamada recebida tiver sido encaminhada de outro telefone, você poderá ver informações adicionais na
notificação de chamada tipo toast para identificar que a chamada foi encaminhada.
Se uma chamada recebida tiver sido encaminhada de outro telefone, você poderá ver informações adicionais
para identificar que a chamada foi encaminhada. O administrador do sistema controla a quantidade de
informações adicionais exibidas. As informações adicionais podem identificar a pessoa que encaminhou a
chamada para você e as informações do chamador.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.

Atender a chamada mais antiga primeiro
A função Atender permite atender a chamada mais antiga disponível em todas as linhas que aparecem no
telefone, incluindo as chamadas de Reversão de estacionamento e Reversão de espera que estejam no estado
de alerta. As chamadas recebidas sempre têm a prioridade sobre as chamadas de Reversão de estacionamento
ou de espera.
O administrador do sistema configura a tecla Atender dependendo das suas necessidades de processamento
de chamadas e do ambiente de trabalho. Normalmente, a função Atender é configurada se você tiver várias
linhas.
Ao receber uma chamada, você vê uma janela de notificação na tela do telefone denominada alerta de chamada
tipo toast. O alerta de chamada tipo toast permanece visível por um período de tempo predefinido. O seu
administrador do sistema configura o tempo padrão.
Se uma chamada recebida tiver sido encaminhada de outro telefone, você poderá ver informações adicionais
na notificação de chamada tipo toast para identificar que a chamada foi encaminhada. O administrador do
sistema controla a quantidade de informações exibidas. As informações adicionais podem identificar a pessoa
que encaminhou a chamada para você e as informações do chamador.

Procedimento
Para atender a chamada mais antiga primeiro, pressione Atender.

Captura de chamadas
O recurso Captura de chamadas permite atender uma chamada que esteja tocando no telefone de um colega
de trabalho redirecionando-a para o seu telefone. O administrador do sistema configura os grupos de chamadas
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e pode atribuir você para um ou mais grupos de chamadas. O administrador do sistema também configura as
teclas de função Captura de chamadas dependendo das suas necessidades de processamento de chamadas e
do ambiente de trabalho.
Você pode usar a Captura de chamadas se compartilha tarefas do processamento de chamadas com colegas
de trabalho.
Há três maneiras de atender uma chamada:
Captura
Permite atender uma chamada que está tocando em outro telefone dentro do seu grupo de captura de
chamadas.
Se várias chamadas estiverem disponíveis para atendimento, o seu telefone atenderá a chamada mais
antiga primeiro (a chamada que estiver tocando há mais tempo).
Captura de grupo
Permite atender uma chamada em um telefone que está fora do seu grupo de captura das seguintes
maneiras:
• Usando um número de captura de grupo (fornecido pelo administrador do sistema).
• Discando o número do telefone que está tocando.
Outra captura
Permite atender uma chamada que está tocando em outro telefone dentro do seu grupo de captura de
chamadas ou em um grupo de captura de chamadas associado.
Você também pode monitorar e atender chamadas que estão tocando usando os indicadores de Status da linha
se o administrador do sistema tiver configurado esse recurso nas teclas de discagem rápida para você. Os
indicadores de Status da linha permitem ver se uma linha associada a uma tecla de discagem rápida está
inativa, em uso, em estado de Não perturbar ou tocando.
Tópicos relacionados
Indicadores de status da linha, na página 78

Atender uma chamada usando a captura
A Captura de chamadas permite redirecionar para o seu telefone uma chamada tocando no telefone de um
colega, para que você a atenda.
Você pode usar a Captura de chamadas se compartilhar tarefas do processamento de chamadas com colegas
de trabalho.
Há três maneiras de atender uma chamada:
• Captura: permite atender uma chamada tocando em outro telefone dentro do seu grupo de captura de
chamadas.
Se várias chamadas estiverem disponíveis para atendimento, o seu telefone atenderá a chamada mais
antiga primeiro (a chamada que estiver tocando há mais tempo).
• Captura de grupo: permite atender uma chamada em um telefone que está fora do seu grupo de captura
das seguintes maneiras:
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• Usando um número de captura de grupo (fornecido pelo administrador do sistema).
• Discando o número do telefone que está tocando.
• Outra captura: permite atender uma chamada tocando em outro telefone dentro do seu grupo de captura
de chamadas ou em um grupo de captura de chamadas associado.
O administrador do sistema configura o seu grupo de captura de chamadas e as teclas de função de captura
de chamadas, dependendo das suas necessidades de processamento de chamadas e do ambiente de trabalho.
Você também pode monitorar e atender chamadas que estão tocando usando os indicadores de Status da linha
se o administrador do sistema tiver configurado esse recurso nas teclas de discagem rápida para você. Os
indicadores de Status da linha permitem ver se uma linha associada a uma tecla de discagem rápida está
inativa, em uso, em estado de Não perturbar ou tocando.

Procedimento
Etapa 1 Faça uma das seguintes ações:
• Pressione Capturar para transferir para o seu telefone uma chamada tocando dentro do seu grupo de
captura.
• Se você tiver várias linhas e desejar atender a chamada em uma linha diferente da principal, primeiro
pressione a tecla de linha desejada e, em seguida, pressione Capturar.
Se o seu telefone suportar o atendimento automático, você estará conectado à chamada.
Etapa 2 Se o telefone tocar, pressione Atender para se conectar à chamada.

Atender uma chamada usando o grupo de captura e um número de telefone
Procedimento
Etapa 1 Faça uma das seguintes ações:
• Pressione Grupo de captura.
• Se você tiver várias linhas e desejar atender a chamada em uma linha diferente da principal, primeiro
pressione a tecla de linha desejada e, em seguida, pressione Grupo de captura.
Etapa 2 Digite o número da linha telefônica com a chamada que você deseja atender.
Por exemplo, se a chamada estiver tocando na linha 12345, digite 12345.
Se o seu telefone suportar o atendimento automático, você agora estará conectado à chamada.
Etapa 3 Se o telefone tocar, pressione Atender para se conectar à chamada.
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Atender uma chamada usando o grupo de captura e um número de captura de grupo
Procedimento
Etapa 1 Faça uma das seguintes ações:
• Pressione Grupo de captura para atender uma chamada em um telefone fora do seu grupo de captura.
• Se você tiver várias linhas e desejar atender a chamada em outra linha, primeiro pressione a tecla de
linha desejada e, em seguida, pressione Grupo de captura.
Etapa 2 Digite o número de captura de grupo.
Se o seu telefone suportar o atendimento automático, você agora estará conectado à chamada.
Etapa 3 Se o telefone tocar, pressione Atender para se conectar à chamada.

Atender uma chamada usando outra captura
Procedimento
Etapa 1 Faça uma das seguintes ações:
• Pressione OCapt para atender uma chamada no seu grupo de captura ou em um grupo associado ao
seu telefone.
• Se você tiver várias linhas e quiser atender a chamada em outra linha, primeiro pressione a tecla da linha
desejada e, em seguida, pressione OCapt.
Etapa 2 Se o telefone tocar, pressione Atender para se conectar à chamada.

Atender chamadas automaticamente
As chamadas recebidas podem ser atendidas automaticamente pelo telefone após um toque. O administrador
configura a função de Resposta automática para funcionar com o alto-falante ou o fone de ouvido. Para obter
mais informações, entre em contato com o administrador.

Procedimento
Etapa 1 Quando o telefone está configurado para atender as chamadas automaticamente usando o fone de ouvido,
a) Para atender as chamadas automaticamente com um fone de ouvido, prepare o telefone da seguinte maneira:
• Certifique-se de que o fone de ouvido está conectado ao telefone.
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• Certifique-se de que a tecla do fone de ouvido

está acesa.

Ao receber uma chamada, esta é automaticamente atendida e você interage com o chamador usando
o fone de ouvido.
b) Para terminar ou efetuar chamadas, use as teclas e as teclas de função. Não use a tecla do fone de ouvido
.
c) Se você não quiser que as chamadas sejam automaticamente atendidas no fone de ouvido, pressione a
tecla do fone de ouvido
chamadas.

para desligá-lo e use o monofone ou o alto-falante para efetuar e atender

Etapa 2 Quando o telefone está configurado para atender as chamadas automaticamente usando o alto-falante,
a) Para atender as chamadas automaticamente no alto-falante, prepare o telefone da seguinte maneira:
• Certifique-se de que a tecla do fone de ouvido

não está acesa.

• Deixe o monofone no gancho.
Ao receber uma chamada, esta é automaticamente atendida e você interage com o chamador usando
o alto-falante.
b) Se você não quiser que as chamadas sejam automaticamente atendidas no alto-falante, pressione a tecla
do fone de ouvido

para efetuar e atender chamadas usando um fone de ouvido ou o monofone.

Responder a uma notificação de chamada em espera
A Chamada em espera fornece o seguinte para notificá-lo que uma nova chamada está tocando no seu telefone
quando você já está falando em outra chamada:
• Sinal de Chamada em espera (bip único)
• Uma tecla de linha âmbar intermitente
Essa função é configurada pelo administrador.

Procedimento
Etapa 1 Para atender a chamada que está tocando, pressione a tecla de sessão âmbar intermitente ou pressione Atender.
Também é possível deslocar-se até à chamada e pressionar Selecionar para atendê-la. O telefone colocará a
chamada original automaticamente em espera e conectará a chamada que está tocando.
Etapa 2 Se a chamada estiver em uma linha diferente, primeiro você deverá pressionar a tecla da linha ou Todas as
chamadas, se disponível, para exibir a sessão que está tocando e, em seguida, atender a chamada.
Etapa 3 Se a chamada estiver na mesma linha e não estiver visível, pois há muitas chamadas, você deverá deslocar-se
para exibir as sessões.
Etapa 4 Se uma tecla de função programável estiver configurada pelo administrador do sistema para atender as
chamadas, você pode pressionar a tecla de função para atender uma chamada que está tocando,
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independentemente da linha da chamada ou da linha que está visível atualmente. O telefone automaticamente
troca a linha para exibir a chamada.

Gerenciar chamadas
Recusar uma chamada
A função Recusar permite enviar uma chamada ativa ou que está tocando para o sistema de correio de voz ou
para um número de telefone predeterminado. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador
do sistema.
Você pode silenciar a chamada recebida (que está tocando). Pressione Volume para baixo uma vez e deixe a
chamada recebida ir para o número de destino (correio de voz ou número predeterminado configurado pelo
administrador do sistema).

Procedimento
Etapa 1 Para redirecionar uma chamada recebida (que esteja tocando) enquanto estiver em outra chamada, realce a
chamada recebida e, em seguida, pressione Recusar. Caso contrário, pressione Recusar para redirecionar a
chamada ativa atual.
Etapa 2 Para redirecionar uma chamada recebida enquanto estiver em outra chamada, pressione Recusar.
Etapa 3 Para redirecionar uma chamada em espera, primeiro retome a chamada e, em seguida, pressione Recusar.

Transferir uma chamada para outro número
A função Transferir permite redirecionar uma chamada conectada do seu telefone para outro número.
• Você pode redirecionar uma única chamada para outro número especificado por você.
• Você pode conectar duas chamadas sem a sua permanência na linha.
O administrador do sistema controla a capacidade de transferir chamadas de uma linha para outra.
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Procedimento
Etapa 1 Verifique se você está em uma chamada ativa (não em espera).
Etapa 2 Pressione Transferir
.
Etapa 3 Digite o número de telefone do destinatário da transferência ou pressione uma tecla de discagem rápida.
Etapa 4 Espere que o destinatário atenda ou pule para a Etapa 5 enquanto a chamada estiver tocando.
Etapa 5 Pressione Transferir

novamente.

Alternar entre chamadas antes de completar uma transferência
Depois de se conectar com o destinatário da transferência, mas antes de transferir uma chamada para esta
parte, você pode pressionar Trocar para alternar entre as duas chamadas. Isto permite consultar em privado
a parte de cada chamada antes de completar a transferência.

Procedimento
Etapa 1 Ligue para um novo participante da conferência, mas não o adicione à conferência.
Etapa 2 Pressione Trocar para alternar entre o participante e a conferência.

Monitorar e gravar chamadas
O monitoramento e a gravação permitem monitorar e gravar as chamadas, se desejado. O administrador do
sistema habilita este recurso, que pode ser configurado para a gravação automática de todas as chamadas ou
para gravar chamadas individuais, quando necessário.

Procedimento
Para iniciar ou interromper a gravação, pressione Gravar no telefone.
Pode ser que você ouça sinais de notificação ao monitorar e gravar chamadas. Por padrão, a pessoa que
monitora a chamada e a grava (se também configurado) não ouve os sinais de notificação.

Encaminhamento de chamada
O recurso Desvio de chamada permite encaminhar chamadas de qualquer linha em seu telefone para outro
número.
Há dois tipos de recursos de encaminhamento de chamadas que podem ser configurados pelo administrador
do sistema no seu telefone:
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• Encaminhamento de chamadas incondicional (Desviar todas as chamadas): aplica-se a todas as chamadas
que você recebe. Você pode configurar Desviar todas as chamadas diretamente no seu telefone para
qualquer linha. Para configurar Desviar todas as chamadas remotamente, vá para o Portal de
autoatendimento.
• Encaminhamento de chamadas condicional (Desviar chamadas não atendidas, Desviar chamada quando
a linha estiver ocupada, Desviar chamadas sem cobertura): aplica-se a determinadas chamadas recebidas,
de acordo com as condições, e é configurado no Portal de autoatendimento.
Ao encaminhar chamadas a partir do seu telefone:
• Digite o número de destino do encaminhamento de chamada exatamente como o discaria em seu telefone.
Por exemplo, digite um código de acesso ou o código de área, se necessário.
• O encaminhamento de chamadas é específico por linha telefônica. Se uma chamada alcançá-lo em uma
linha onde o encaminhamento de chamadas não está habilitado, a chamada tocará normalmente.
• O administrador do sistema pode configurar outras opções de encaminhamento de chamadas:
◦ Permitir que as chamadas realizadas do número de destino de encaminhamento de chamadas para
o seu telefone apenas toquem em vez de serem encaminhadas.
◦ Impedir que você crie um ciclo de encaminhamento de chamadas ou exceda o número máximo de
elos em uma cadeia de encaminhamento de chamadas.

Encaminhar todas as chamadas
Procedimento
Etapa 1 Em qualquer linha inativa a partir da qual você queira encaminhar suas chamadas, pressione Desv. todas.
Etapa 2 Digite um número de telefone ou selecione uma entrada da lista Histórico de chamadas.
Dependendo de como seu sistema de correio de voz está configurado, pode ser possível pressionar Mensagens
para encaminhar todas as chamadas para o correio de voz.
Uma confirmação visual é exibida por alguns segundos para confirmar o número para onde suas chamadas
serão encaminhadas.
Etapa 3 Para verificar se suas chamadas foram encaminhadas, procure por:
• Um ícone Desviar todas

na identificação da linha.

• As informações de encaminhamento no título.
Etapa 4 Para cancelar o encaminhamento de chamadas, pressione Desl desvio.

Silenciar o telefone
A função Silenciar permite bloquear a entrada de áudio no monofone, no fone de ouvido ou no alto-falante.
Isto significa que você consegue ouvir as outras partes na chamada, mas eles não conseguem ouvi-lo.
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Durante uma chamada de vídeo, silenciar o áudio não interrompe o vídeo. Para que a câmera interrompa a
transmissão de vídeo, feche o obturador girando-o no sentido anti-horário.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Silenciar
para ativar a função Silenciar.
Etapa 2 Pressione Silenciar novamente para desativar a tecla Silenciar.

Colocar chamadas em espera
A funcionalidade de espera permite colocar uma chamada ativa em estado de espera. O telefone só permite
uma chamada de cada vez; as outras chamadas são colocadas em espera. A espera funciona com o monofone
do telefone, bem como com fones de ouvido USB.
Durante uma chamada de vídeo, a transmissão do vídeo é bloqueada até você retomar a chamada.

Procedimento
Durante uma chamada ativa, pressione Espera.

Alternar entre chamadas ativas e em espera
Use as teclas de linha para alternar entre chamadas conectadas e em espera.

Procedimento
Se você tiver uma chamada ativa e uma em espera, pressione a tecla de linha da chamada em espera para
retomá-la e colocar a outra chamada em espera automaticamente.

Colocar uma chamada em espera atendendo a uma nova chamada
Se você já estiver em uma chamada e receber uma nova chamada, atender a nova chamada colocará
automaticamente a primeira chamada em espera.

Procedimento
Pressione a tecla de linha âmbar intermitente ou pressione Atender para atender a chamada que está tocando.

Atender a uma notificação de reversão de espera
A reversão de espera o notifica quando uma chamada é deixada em espera.
Uma notificação de reversão de espera é semelhante à notificação de uma nova chamada e inclui estes sinais:
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• Toque único, repetido em intervalos
• Tecla de linha âmbar intermitente
• Indicador de mensagem intermitente no monofone
• Notificação visual na tela do telefone

Procedimento
Pressione a tecla de linha âmbar intermitente ou Atender para retomar a chamada em espera.

Determinar se uma linha compartilhada está em espera
Se uma chamada em uma linha compartilhada tiver sido colocada em espera remotamente por outro usuário,
uma tecla de linha pulsando na cor vermelha e o ícone de Espera

serão exibidos.

Espera remota
Quando você coloca uma chamada em espera ao usar uma linha compartilhada, a tecla da linha pisca em verde
e o telefone exibe o ícone de Espera
. Quando outro telefone coloca uma chamada em espera, a tecla da
linha pisca em vermelho e o telefone exibe o ícone de Espera remota.

Configurar a notificação do retorno de chamada
Procedimento
Etapa 1 Pressione Retornar chamada ao ouvir o sinal de ocupado ou o som de toque.
Etapa 2 Pressione Sair para sair da tela de confirmação.
O telefone o avisará quando a linha estiver livre.
Etapa 3 Pressione discagem para realizar a chamada novamente.

Estacionamento de chamada
O Estacionamento de chamada permite usar seu telefone para estacionar (armazenar temporariamente) uma
chamada, a qual pode ser recuperada depois a partir de outro telefone (como de um telefone na mesa de um
colega de trabalho ou em uma sala de conferências).
Há duas maneiras de estacionar uma chamada:
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Estacionar
Permite estacionar uma chamada ativa atendida no seu telefone e recuperá-la usando outro telefone no
sistema Cisco Unified Communications Manager.
Estacionamento de chamada direcionado
Permite estacionar e recuperar uma chamada ativa de duas maneiras diferentes:
• Estacionamento de chamada direcionado assistido: permite estacionar uma chamada ativa usando
uma tecla de função, que o administrador do sistema configura como uma linha de discagem
rápida.
Com este tipo de chamada direcionada, você pode monitorar o status da linha (em uso ou inativa)
usando os indicadores de Status da linha.
• Estacionamento de chamada direcionado manual: permite estacionar uma chamada ativa
transferindo-a para um número de Chamada direcionada, que o administrador do sistema configura.
Você recupera a chamada em outro telefone discando um número de prefixo de recuperação de
estacionamento (fornecido pelo administrador do sistema) e, em seguida, discando o número de
Chamada direcionada usado para estacionar a chamada.
O administrador do sistema configura a função de Estacionamento ou de Estacionamento de chamada
direcionado assistido no seu telefone, mas não as duas funções.
Tópicos relacionados
Status da linha, na página 78

Estacionar e recuperar uma chamada usando o estacionamento de chamadas
Procedimento
Etapa 1 Durante uma chamada, pressione Estacionar e, em seguida, desligue.
O telefone exibe o número onde o sistema estacionou a chamada. A chamada estacionada é colocada em
espera e você pode pressionar Retomar para retomar a chamada no seu telefone.
Etapa 2 A partir de qualquer outro Telefone IP Cisco na sua rede, digite o número em que a chamada está estacionada
para recuperar a chamada.
Etapa 3 Se você não recuperar a chamada dentro de um determinado período de tempo (configurado pelo administrador
do sistema), você receberá um sinal de alerta, no qual você poderá:
• Pressionar Atender para atender a chamada no seu telefone.
• Recuperar a chamada a partir de outro telefone.
Se você não recuperar ou atender a chamada dentro de um período de tempo especificado, a chamada será
redirecionada para outro destino (configurado pelo administrador do sistema), como o correio de voz. Se a
chamada for redirecionada, não será mais possível recuperá-la usando o Estacionamento de chamadas.
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Estacionar uma chamada usando o estacionamento de chamadas direcionado
assistido
Procedimento
Etapa 1 Durante uma chamada, pressione Estacionamento de chamadas direcionado RLO em uma linha que exiba
um indicador de Status de linha inativa.
Etapa 2 Recupere a chamada a partir de qualquer outro Telefone IP Cisco na sua rede como se segue:
a) Digite o prefixo de recuperação do estacionamento.
b) Disque o número da Chamada direcionada.
Etapa 3 Se você não recuperar a chamada dentro do tempo configurado pelo administrador, você receberá uma chamada
com notificação de Reversão de estacionamento de chamadas. Neste momento, você poderá pressionar Atender
para atender a chamada. Os outros telefones não poderão mais recuperar essa chamada.
• Pressione Retomar para retomar a chamada no seu telefone.
• Recupere a chamada a partir de outro telefone.

Estacionar uma chamada usando o estacionamento manual de chamada
direcionada
Procedimento
Etapa 1 Durante uma chamada, pressione Transf.
.
Etapa 2 Digite o número de Chamada direcionada onde você irá estacionar a chamada.
Etapa 3 Pressione Transf. novamente para concluir o estacionamento da chamada e, em seguida, desligar.
Etapa 4 Recupere a chamada a partir de qualquer outro Telefone IP Cisco na sua rede como se segue:
a) Digite o prefixo de recuperação do estacionamento.
b) Disque o número da Chamada direcionada.
Etapa 5 Se você não recuperar a chamada dentro do tempo configurado pelo administrador do sistema, você receberá
um sinal de alerta. Neste momento, você pode:
• Pressionar Retomar para retomar a chamada no seu telefone.
• Recuperar a chamada a partir de outro telefone.
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Gerenciar chamadas de intercomunicador
O intercomunicador permite fazer e receber chamadas unidirecionais usando uma linha de intercomunicador
dedicada ou discável.
Quando você faz uma chamada de intercomunicador, o telefone do destinatário atende automaticamente com
o silencioso ativado (modo de sussurro) e transmite a sua mensagem pelo alto-falante, fone de ouvido ou
monofone do destinatário, se um destes dispositivos estiver ativo.
Após receber a chamada de intercomunicador, o destinatário pode iniciar o áudio bidirecional (modo conectado)
para que seja possível conversar mais.

Fazer uma chamada de intercomunicador dedicada
O intercomunicador permite fazer e receber chamadas unidirecionais usando uma linha de intercomunicador
dedicada ou discável.
Ao realizar uma chamada de intercomunicador, o telefone do destinatário atende automaticamente com o
modo silencioso ativado (modo de sussurro) e transmite a mensagem pelo alto-falante, o fone de ouvido ou
o monofone do destinatário, caso um desses dispositivos esteja ativo.
Após receber a chamada de intercomunicador, o destinatário pode iniciar o áudio bidirecional (modo conectado)
para que seja possível conversar mais.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Intercomunicador.
Observação
O telefone entra no modo de sussurro até que o destinatário aceite a chamada do
intercomunicador. Se você estiver em uma chamada ativa, essa chamada será colocada em
espera.
Etapa 2 Ouça o sinal de alerta do intercomunicador e, em seguida, comece a falar.
Etapa 3 Pressione Intercomunicador para terminar a chamada.

Realizar uma chamada discável de intercomunicador
Procedimento
Etapa 1 Pressione Intercomunicador.
Etapa 2 Digite o código do intercomunicador.
Observação
O telefone entra no modo de sussurro até que o destinatário aceite a chamada do
intercomunicador. Se você estiver em uma chamada ativa, essa chamada será colocada em
espera.
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Etapa 3 Ouça o sinal de alerta do intercomunicador e, em seguida, comece a falar.
Etapa 4 Pressione Intercomunicador para terminar a chamada.

Receber uma chamada de intercomunicador
O intercomunicador permite fazer e receber chamadas unidirecionais usando uma linha de intercomunicador
dedicada ou discável.
Após receber a chamada de intercomunicador, o destinatário pode iniciar o áudio bidirecional (modo conectado)
para que seja possível conversar mais.

Procedimento
Etapa 1 Quando uma chamada de intercomunicador entra no seu telefone, você recebe uma mensagem na tela do
telefone, um alerta sonoro, e o telefone atende a chamada de intercomunicador com o modo silencioso ativado.
Você pode lidar com a chamada de intercomunicador de uma destas maneiras:
• Ouça o chamador no intercomunicador no modo de sussurro. Qualquer atividade de chamada atual na
qual você já esteja envolvido continuará simultaneamente. No modo de sussurro, o chamador no
intercomunicador não consegue ouvir você.
• Pressione Intercomunicador para alternar para o modo conectado. No modo conectado, você pode falar
com o chamador no intercomunicador.
Etapa 2 Pressione Intercomunicador para terminar a chamada.

Exibir informações do telefone
As Informações do telefone permitem exibir as seguintes informações do telefone:
• Número do modelo
• Endereço IP
• Nome de host
• Carga ativa
• Última atualização
• Servidor ativo
• Servidor em espera
Você pode acessar o recurso Relatar um problema na janela Informações do telefone. Consulte a seção "Cisco
Collaboration Problem Reporting Tool" para obter mais informações.
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Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione Informações do telefone.
Etapa 3 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.
Observação
Você pode pressionar Mostrar detalhes para exibir o processo de atualização durante uma
atualização.

Chamadas de vídeo
Os Telefones IP Cisco 8845 e 8865 oferecem suporte a chamadas de vídeo com uma câmera incorporada.
Use a câmera para colaborar com amigos e colegas de trabalho ou para realizar reuniões face a face pelo seu
telefone.
Ambas as partes em uma chamada devem ter um telefone com recursos de vídeo para ter uma chamada de
vídeo.
Uma chamada de vídeo inclui os seguintes recursos:
• PIP: exibe uma imagem menor do vídeo de saída, permitindo que o vídeo de entrada e de saída sejam
vistos ao mesmo tempo. Você pode selecionar a partir de 4 posições PIP: inferior direito, superior direito,
superior esquerdo e inferior esquerdo. Também é possível desligar o PIP.
• Ocultar vídeo: move o vídeo exibido para trás da chamada ativa. O vídeo em PIP não é exibido. Use
este recurso para ver a área de trabalho do telefone durante uma chamada de vídeo.
• Trocar: alterna os modos de exibição na exibição em PIP. A tecla de função Trocar fica esmaecida
quando o PIP está desligado.
• Vídeo de autovisualização: selecione a Autovisualização para ver como a sua imagem aparece no vídeo.
Os Telefones IP Cisco 8845 e 8865 têm obturadores manuais. Quando você estiver em uma chamada ativa,
gire o obturador no sentido horário para abri-lo e transmitir o vídeo. Gire o obturador no sentido anti-horário
para fechá-lo e interromper a transmissão do vídeo. Fechar o obturador durante uma chamada de vídeo não
encerra a chamada.
É recomendável fechar o obturador da câmera após cada chamada para garantir que nenhum vídeo indesejado
seja enviado para o próximo chamador.
Durante uma chamada de vídeo, as teclas de função são exibidas na tela do telefone. Porém, elas desaparecem
da tela após 10 segundos caso nenhuma tecla seja pressionada. Pressione qualquer tecla de função e os recursos
das teclas de função reaparecem.
Tópicos relacionados
Ajustar a exposição do vídeo, na página 114
Ajustar a largura de banda do vídeo, na página 114
Habilitar o vídeo através do computador, na página 115
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Efetuar uma chamada de vídeo
Os Telefones IP Cisco 8845 e 8865 são compatíveis com chamadas de vídeo. Em uma chamada de áudio,
abra o obturador da câmera de vídeo para criar uma chamada de vídeo. Para uma chamada de vídeo, ambas
as partes precisam de um telefone com uma câmera.

Procedimento
Etapa 1 Introduza um número quando o telefone estiver inativo.
Etapa 2 Pegue o monofone ou pressione Nova chamada, Fone de ouvido
Etapa 3 Abra o obturador da câmera de vídeo.

ou Alto-falante

.

Parar vídeo
Durante uma chamada de vídeo, você pode interromper a transmissão da sua câmera de vídeo quando precisar
de privacidade visual. O áudio não é afetado.

Procedimento
Etapa 1 Feche o obturador da câmera girando-o no sentido anti-horário.
Etapa 2 Abra o obturador da câmera girando-o no sentido horário para continuar o vídeo.

Ocultar ou mostrar vídeo
O administrador do sistema configura a tecla de função padrão (seja Mostrar vídeo ou Ocultar vídeo) e a
exibição padrão (vídeo oculto ou vídeo exibido).
Ao empregar o recurso Ocultar ou mostrar vídeo, o vídeo exibido será movido para o segundo plano e será
exibido com um efeito desfocado.

Procedimento
Etapa 1 Para ocultar o vídeo, pressione Ocultar vídeo.
Etapa 2 Para mostrar o vídeo, pressione Mostrar vídeo.
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Ajustar a posição picture-in-picture
Você pode ajustar o posicionamento Picture-In-Picture (PIP) usando a tecla de função PIP. Selecione a partir
de quatro posições: inferior direito, superior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo. Você também pode
usar a tecla Selecionar e Cluster de navegação para ajustar o posicionamento PIP. Pressione e mantenha
pressionado o Cluster de navegação em uma direção para acelerar o posicionamento PIP.
Pressione Trocar para alternar entre a exibição em tela cheia e a exibição em picture-in-picture (PIP).

Procedimento
Etapa 1 Pressione PIP para mover a janela picture-in-picture (PIP) para um quadrante diferente da tela. Ao pressionar
PIP, a tecla de função muda para exibir a posição PIP atual.
Etapa 2 Para desabilitar o PIP, pressione PIP cinco vezes.

Iniciar sessão no Portal de autoatendimento do Cisco Unified
Communications
Seu telefone consiste em um dispositivo de rede que pode compartilhar informações com outros dispositivos
da sua empresa, incluindo o seu computador. Você pode utilizar o computador para iniciar sessão no Portal
de autoatendimento do Cisco Unified Communications, onde é possível controlar funções, configurações e
serviços do telefone. Por exemplo, você pode gerenciar o idioma de exibição do telefone, configurar serviços,
adicionar entradas à lista de endereços pessoal e configurar códigos de discagem rápida.
Para poder acessar qualquer uma das suas opções, como a Discagem rápida ou a Lista de endereços pessoal,
você deve iniciar sessão. Quando terminar de usar o portal, você deve sair da sessão.
Em alguns casos, você pode acessar o Portal de autoatendimento do Cisco Unified Communications sem ter
que iniciar sessão. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.
Para obter assistência com a utilização do portal, consulte o Manual do usuário do Portal de autoatendimento
do Cisco Unified Communications, localizado em http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/
products_user_guide_list.html.

Procedimento
Etapa 1 Solicite ao administrador do sistema o URL, a ID de usuário e a senha padrão do portal.
Normalmente, o URL do portal é http://<endereço_ip ou nome do host>/ucmuser.
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Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7

Abra o navegador da Web no computador e digite o URL.
Se solicitado a aceitar as configurações de segurança, selecione Sim ou Instalar certificado.
Digite a sua ID de usuário no campo Nome de usuário.
Insira sua senha no campo Senha.
Selecione Iniciar sessão.
Para sair da sessão, selecione Logoff.
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4

Contatos
• Diretório corporativo, página 51
• Diretório pessoal, página 52
• Discagem rápida, página 55
• Códigos de discagem rápida com o diretório pessoal, página 55
• Cisco WebDialer, página 57

Diretório corporativo
O menu Diretório corporativo contém os contatos corporativos que você pode acessar no seu telefone. O
administrador do sistema configura e mantém o diretório.

Procurar e discar um contato
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Diretório corporativo.
Etapa 3 Selecione um ou todos esses critérios de pesquisa para procurar um colega de trabalho:
• Nome
• Sobrenome
Etapa 4 Insira as informações dos critérios de pesquisa, pressione Enviar e selecione um contato.
Etapa 5 Para discar, execute uma destas ações:
• Pressione Chamada.
• Pressione Selecionar.
• No teclado, pressione o número exibido no canto superior direito da etiqueta do contato.
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• Pressione Alto-falante
• Pressione Fone de ouvido

.
.

• Levante o monofone.

Procurar e discar um contato durante uma chamada
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Diretório corporativo.
Etapa 3 Selecione um ou ambos estes critérios de pesquisa para procurar um colega de trabalho:
• Nome
• Sobrenome
Etapa 4 Insira as informações dos critérios de pesquisa e pressione Procurar.
Etapa 5 Pressione Chamada.
O telefone coloca a chamada atual em espera e efetua a nova chamada.

Diretório pessoal
O diretório pessoal contém uma lista dos seus contatos pessoais. Você pode atribuir códigos de discagem
rápida para as entradas do seu diretório pessoal para discar rapidamente.
Você pode configurar o seu diretório pessoal a partir do seu telefone ou do Portal de autoatendimento do
Cisco Unified Communications. Use o seu telefone para atribuir códigos de discagem rápida para as entradas
do diretório. Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário do Portal de autoatendimento do
Cisco Unified Communications, localizado em http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/
useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_self-care-user-guide-1051.html.
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Iniciar e sair da sessão no diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Digite a ID do usuário e o PIN e pressione Enviar.
Etapa 4 Selecione Fazer logoff, pressione Selecionar e, em seguida, pressione OK.

Adicionar uma entrada do diretório pessoal a partir do telefone
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Pressione Enviar.
Etapa 5 Pressione Novo. Pode ser necessário pressionar Mais primeiro.
Etapa 6 Insira as informações do apelido.
Você também pode inserir um nome.
Etapa 7 Pressione Telefones e insira os números de telefone.
Certifique-se de incluir todos os códigos de acesso necessários, tais como 9 ou 1.
Etapa 8 Pressione Enviar para adicionar a entrada ao diretório pessoal.

Procurar uma entrada no diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Selecione uma ou todas as opções a seguir:
• Sobrenome
• Nome
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• Apelido
Etapa 5 Insira as informações dos critérios de procura e pressione Enviar.

Discar um número do diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Diretório pessoal e procure uma entrada.
Etapa 4 Selecione a entrada da lista de endereços pessoal que você deseja discar.
Etapa 5 Pressione discagem.

Editar uma entrada do diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal e procure uma entrada.
Etapa 4 Pressione Selecionar.
Etapa 5 Pressione Editar.
Etapa 6 Modifique as informações da entrada.
Etapa 7 Pressione Telefones para modificar um número de telefone.
Etapa 8 Pressione Atualizar.
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Excluir uma entrada do diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal e procure uma entrada.
Etapa 4 Pressione Selecionar.
Etapa 5 Pressione Editar.
Etapa 6 Pressione Excluir.
Pode ser necessário pressionar Mais primeiro.
Etapa 7 Pressione OK para confirmar a exclusão.

Discagem rápida
A Discagem rápida permite que você disque um número do serviço de discagem rápida no seu telefone.

Realizar uma chamada com uma tecla de discagem rápida
Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Pressione Discagem rápida.
Inicie sessão no diretório pessoal.
Selecione Discagens rápidas pessoais.
Selecione um código de discagem rápida e, em seguida, pressione a tecla de função Discar.

Códigos de discagem rápida com o diretório pessoal
Você gerencia os códigos de discagem rápida com o diretório pessoal usando o menu Contatos no seu telefone.
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Atribuir um código de discagem rápida para uma entrada do diretório pessoal
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Selecione Diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Etapa 4 Digite o nome e pressione Enviar.
Etapa 5 Pressione Selecionar e, em seguida, pressione Discagem rápida.
Etapa 6 Selecione um número e pressione Selecionar.
Etapa 7 Desloque-se até um índice de discagem rápida não atribuído e pressione Enviar.

Realizar uma chamada usando um código de discagem rápida
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Discagens rápidas pessoais e desloque-se até um código de discagem rápida.
Observação
Para obter mais códigos de discagem rápida, pressione
Avançar.
Etapa 4 Selecione o código de discagem rápida necessário e pressione discagem.

Excluir um código de discagem rápida
Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos
.
Etapa 2 Inicie sessão no diretório pessoal.
Etapa 3 Selecione Discagens rápidas pessoais e procure um código de discagem rápida.
Etapa 4 Selecione o código necessário e pressione Remover.
Etapa 5 Selecione o índice e pressione Remover.
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Cisco WebDialer
O Cisco WebDialer permite efetuar chamadas do Telefone IP Cisco para os contatos do diretório por meio
da seleção de itens em um navegador da Web.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.

Usar o Cisco WebDialer com outro diretório corporativo online
Procedimento
Etapa 1 Em um navegador da Web, digite o endereço da página de habilitação do Cisco WebDialer:
https://[CUCM IP]/webdialer/Webdialer
Etapa 2 Quando solicitado, insira a sua ID de usuário e senha.
Observação
Se estiver usando o Cisco WebDialer pela primeira vez, revise as preferências na janela Fazer
chamada.
Etapa 3 Escolha uma linha ou um telefone.
Se você tiver um telefone com uma única linha, a linha e o telefone apropriados são automaticamente
selecionados.
Se você tiver mais de um telefone do mesmo tipo, a lista identifica o telefone por tipo de dispositivo e endereço
MAC. Para exibir o endereço MAC no telefone, selecione Aplicativos > Informações do telefone.
Etapa 4 Digite o número do telefone para o qual deseja ligar e selecione Discar.
Etapa 5 Selecione Desligar ou desligue o monofone após concluir a chamada.

Alterar as preferências do Cisco WebDialer
Procedimento
Etapa 1 Inicie uma chamada usando o Cisco WebDialer para acessar a janela Fazer chamada.
Etapa 2 Selecione uma das seguintes opções na janela Fazer chamada:
• Idioma de preferência
• Dispositivo de preferência
Etapa 3 Escolha uma linha ou um telefone.
Observação
Se você tiver um telefone com uma única linha, a linha e o telefone apropriados são
automaticamente selecionados.
Se você tiver mais de um telefone do mesmo tipo, a lista identifica o telefone por tipo de
dispositivo e endereço MAC. Para exibir o endereço MAC no telefone, selecione Aplicativos
> Informações do telefone.
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Etapa 4 Se você tiver um perfil na Mobilidade de extensão, selecione Mobilidade de extensão no menu suspenso
Dispositivo de chamada.
Etapa 5 Certifique-se de não selecionar Não exibir informações da chamada nem Desativar fechamento automático.
Observação
Se você selecionar Não exibir informações da chamada, a janela Fazer chamada não será
exibida na próxima vez que o telefone for usado. Se você selecionar Desativar fechamento
automático, a janela da chamada não fechará automaticamente após 15 segundos.

Sair da sessão do Cisco WebDialer
Procedimento
Etapa 1 Acesse a janela Fazer chamada ou Desligar.
Etapa 2 Selecione Sair da sessão.
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Histórico de chamadas
• Visão geral do Histórico de chamadas, página 59
• Ver o histórico de chamadas, página 61
• Exibir detalhes de registro da chamada, página 61
• Filtrar o histórico de chamadas, página 62
• Discar a partir do histórico de chamadas, página 62
• Editar um número de telefone, página 62
• Limpar o histórico de chamadas, página 63
• Excluir um registro de chamada, página 63

Visão geral do Histórico de chamadas
O Histórico de chamadas permite exibir informações sobre as últimas 150 chamadas no seu telefone. O
Histórico de chamadas lista chamadas individuais e grupos de chamadas cronologicamente da chamada mais
recente para a mais antiga. Se o telefone tiver várias linhas, as chamadas de todas as linhas são reunidas. As
chamadas mais antigas acima do limite de 150 chamadas são retiradas do histórico.
Na tela Histórico de chamadas, as informações da linha (como “Linha: 5623”) são exibidas no canto superior
direito para indicar o nome da linha ou o número para o qual o histórico de chamadas é exibido.
Se configurado pelo administrador do sistema, veja os ícones ao lado de cada entrada do Histórico de chamadas.
O ícone mostra o status (Desconhecido, Inativo, Ocupado ou NaoPtb) da pessoa que fez a chamada.
Para cada registro de chamada ou grupo de chamadas, um ícone à esquerda da ID do chamador mostra o tipo
de chamada:
• Recebida:
• Efetuada:
• Perdida:
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Observação

No Telefone IP Cisco 8811, o ícone é cinza.

Se a ID do chamador estiver indisponível, “Desconhecido” é exibido e o número do telefone é listado.
As chamadas para a mesma ID de chamador e número de telefone são agrupadas somente quando ocorrerem
em ordem cronológica e se não tiverem chamadas associadas. Para cada grupo, a hora da última chamada e
a quantidade de chamadas (como “(3)”) são exibidas:
• As chamadas de entrada (recebidas) e as de saída (efetuadas) são agrupadas.
• As chamadas perdidas são agrupadas em um grupo separado.
Para cada registro de chamada ou grupo de chamadas, o número do telefone é listado em azul e é sensível ao
tato para a discagem por toque.
As chamadas de vários participantes e do grupo de busca mostram um ícone à direita da ID do chamador que
diferencia a chamada de uma chamada normal, e essas chamadas não são agrupadas mesmo quando estão
próximas umas das outras na lista.
Um símbolo de adição (+) nas entradas do histórico de chamadas, de rediscagem ou de diretórios de chamadas
indica que o telefone está configurado para listar chamadas internacionais. Para obter mais informações, entre
em contato com o administrador do sistema.
As chamadas recebidas e efetuadas em linhas compartilhadas são registradas no Histórico de chamadas. Para
exibir todos os registros do histórico de chamadas, abra a tela Histórico de chamadas. A tabela a seguir descreve
o estado da chamada, o ícone e a marca das linhas compartilhadas.
Estado da chamada

Ícone de chamada

Marca

Chamadas efetuadas localmente

Efetuadas

Chamadas recebidas localmente

Recebidas

Chamadas efetuadas remotamente

Efetuada remotamente

Chamadas recebidas remotamente

Recebida remotamente

Chamadas perdidas

Não atendida
Observação

No Telefone IP
Cisco 8811, o ícone
é cinza.

A lista do Histórico de chamadas exibe o status das linhas monitoradas, se o recurso estiver habilitado pelo
administrador do sistema. Cada item nas listas do Histórico de chamadas exibe um ícone para identificar o
estado da linha. Os seguintes estados estão disponíveis:
• Off-line
• Ocioso
• Ocupado
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• Não perturbar

Ver o histórico de chamadas
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione Recentes.
Etapa 3 Desloque-se e selecione um registro de chamada ou um grupo de chamadas.
Etapa 4 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.

Exibir detalhes de registro da chamada
Procedimento
Etapa 1 Se você estiver em uma chamada conectada, pressione Mostrar detalhes para mostrar a tela Detalhes da
chamada. Essa tela exibe informações de uma única chamada, incluindo a duração da chamada, e é atualizada
a cada segundo.
Etapa 2 Se você não estiver em uma chamada conectada, siga as etapas abaixo.
a) Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
b) Selecione um grupo ou registro de chamada e pressione Mostrar detalhes.
Observação
Quando você está em um registro de chamada, é possível manter a tecla Selecionar e Cluster
de navegação realçada para exibir os detalhes da chamada.
c) Pressione Voltar para voltar para a tela Histórico de chamadas.
d) Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.
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Filtrar o histórico de chamadas
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
Etapa 2 Para ordenar as chamadas de uma linha específica, selecione a linha telefônica necessária e veja as chamadas
individuais.
Etapa 3 Para ordenar por chamadas perdidas de uma linha específica, selecione a linha telefônica necessária e pressione
Chamadas perdidas.
Etapa 4 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.

Discar a partir do histórico de chamadas
Procedimento
Etapa 1 Se o telefone não estiver no estado inativo, execute os passos a seguir:
a) Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
b) Selecione o registro de chamada que você deseja discar e execute uma das ações a seguir:
• Pressione Chamada.
• Levante o monofone.
• Pressione Detalhes.
• Pressione Alto-falante

ou Fone de ouvido

.

Etapa 2 Se o telefone estiver no estado inativo, pressione a tecla Selecionar e Cluster de navegação para baixo para
exibir a tela Discagem no gancho.

Editar um número de telefone
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
Etapa 2 Pressione Todas as linhas ou a linha necessária.
Etapa 3 Selecione a chamada que você deseja editar e pressione EditDisc.
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Observação

Pressione o teclado de navegação para a direita ou para a esquerda para mover o
cursor.

Pressione
para excluir o caractere à esquerda do cursor.
Etapa 4 Pressione Chamada para discar o número.
Etapa 5 Pressione Voltar para voltar para a lista Histórico de chamadas.

Limpar o histórico de chamadas
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
Selecione
Todas
as
linhas
ou
a linha necessária.
Etapa 2
Etapa 3 Pressione Limpar a lista e, em seguida, pressione Excluir para excluir a lista do histórico de chamadas.
Etapa 4 Pressione Cancelar para voltar para a tela Histórico de chamadas.

Excluir um registro de chamada
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
e selecione Recentes.
Etapa 2 Realce o registro de chamada individual ou o grupo de chamadas que você deseja excluir.
Etapa 3 Pressione Excluir para excluir um registro de chamada individual ou todas as chamadas de um grupo.
Uma mensagem Excluir registro é exibida para confirmação.
Etapa 4 Pressione Excluir para excluir o registro.
Etapa 5 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.
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Correio de voz
• Visão geral do correio de voz, página 65
• Acessar o correio de voz, página 65
• Verificar se há mensagens de voz, página 66
• Ouvir as mensagens de voz, página 66
• Correio de voz visual, página 67

Visão geral do correio de voz
As mensagens de voz são armazenadas no sistema de correio de voz. A sua empresa determina o sistema de
correio de voz que o seu telefone usa.
O administrador precisa configurar a sua conta de correio de voz e o seu telefone para que você possa acessar
o correio de voz a partir da tecla Mensagens. Para obter mais informações, entre em contato com o
administrador.
Para obter informações sobre os comandos que o serviço de correio de voz suporta, consulte a documentação
do usuário do serviço de correio de voz.

Acessar o correio de voz
Procedimento
Etapa 1 Pressione Mensagens.
Etapa 2 Siga os avisos de voz.
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Verificar se há mensagens de voz
Procedimento
Verifique se há mensagens de voz de uma destas maneiras:
• Procure uma luz vermelha fixa no monofone.
Você pode configurar a luz de mensagem em espera visível usando o Portal de autoatendimento.
• Procure uma caixa colorida ao lado da tecla de linha.
O fundo colorido indica que há novas mensagens de voz e o número de chamadas perdidas, bem como
de mensagens do correio de voz, é exibido na caixa.
No Telefone IP Cisco 8811, a caixa é
cinza.
Ao selecionar uma linha com um ícone de Mensagem, a tela de Login é exibida na tela do telefone.
Observação
Caso tenha selecionado Sim na tela Lembrar-me na última vez que você fez login, a lista
de mensagens é exibida.
Observação

Caso haja mais de 99 novas mensagens de voz, a contagem de mensagens é substituída por um sinal de
adição (+).
Caso o encaminhamento de chamadas esteja configurado em uma linha que tem novas mensagens de
voz, o ícone de Desvio de chamada
Observação

substitui o ícone de Mensagem no rótulo da linha.

No Telefone IP Cisco 8811, o ícone de Desvio de chamada é
cinza.

• Ouça um sinal pulsado (se disponível) no monofone, fone de ouvido ou alto-falante quando realizar uma
chamada.
O sinal pulsado é específico por linha. Você somente o ouve ao usar a linha que tem novas mensagens
de voz.
Você pode configurar os sinais sonoros de mensagem em espera usando o Portal de autoatendimento.

Ouvir as mensagens de voz
Após ouvir suas novas mensagens de voz, os indicadores de mensagem são atualizados na tela do telefone.
Se não houver novas mensagens de voz, o ícone de Mensagem é removido do rótulo da linha e o ícone do
Correio de voz é removido do lado direito da tela do telefone.

Procedimento
Etapa 1 Para ouvir as mensagens de voz, proceda de uma das seguintes maneiras:
• Pressione Mensagens
. A tela Login é exibida.
Observação
Caso tenha selecionado Sim na tela Lembrar-me na última vez que você fez login, a lista
de mensagens é exibida.
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• Selecione uma linha com uma caixa colorida ao lado. A caixa indica o número de mensagens aguardando.
O Telefone IP Cisco 8881 exibe uma caixa cinza.
• Pressione a tecla de linha e, em seguida, Correio de voz

.

Etapa 2 Siga os avisos para ouvir a mensagem de voz.

Correio de voz visual
O correio de voz visual é uma alternativa ao correio de voz de áudio. Use a tela em seu telefone para utilizar
suas mensagens, em vez de responder a avisos de áudio. Você pode visualizar uma lista de suas mensagens
e reproduzi-las. Também é possível redigir, responder, encaminhar e excluir mensagens.
Para obter mais informações, consulte o Manual de inicialização rápida do correio de voz visual em http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html.
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Recursos de chamada avançados
• Conferência, página 69
• Conferência Meet Me, página 71
• Discagem rápida, página 72
• Não perturbar, página 75
• Identificação de chamada maliciosa, página 75
• Mobilidade da extensão, página 76
• Mobile Connect, página 76
• Status da linha, página 78
• Exibir todas as chamadas na linha principal , página 79
• Alerta de chamada recebida acionável, página 80
• Filtros de linha personalizados, página 80
• Grupos de busca, página 83
• Intercalar e Mesclar, página 84
• Supervisor de chamadas, página 85
• Discagem de Uniform Resource Identifier, página 86
• Proximidade inteligente para dispositivos móveis, página 88
• Proximidade inteligente para tablets, página 92

Conferência
O recurso Conferência permite falar simultaneamente com várias partes em uma reunião ad hoc.
Quando estiver conversando em uma chamada, use Conferência para discar para uma outra parte e adicioná-la
à chamada.
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Se tiver várias linhas telefônicas, você pode usar Conferência alternadamente para juntar duas chamadas em
duas linhas. Por exemplo, se você tem uma chamada na Linha 1 e uma chamada na Linha 2, você pode juntar
as chamadas em uma conferência.
Como anfitrião da conferência, você pode remover participantes individuais da conferência. A conferência
termina quando todos os participantes desligarem.

Adicionar terceiros a uma conferência
Procedimento
Etapa 1 Inicie com uma chamada conectada que não esteja em espera.
Etapa 2 Pressione Conferência
e proceda de uma das seguintes maneiras:
• Digite o número de telefone da parte que você deseja adicionar e pressione Chamada.
• Pressione uma tecla de discagem rápida.
• Pressione Discagem rápida, digite um número de discagem rápida e pressione Discagem rápida
novamente.
• Pressione Chamadas ativas e selecione uma chamada.
• Selecione uma chamada do Histórico de chamadas.
Etapa 3 Espere que a outra parte atenda ou pule para a Etapa 4 enquanto a chamada estiver tocando.
Etapa 4 Pressione Conferência.
A conferência é iniciada.

Unir chamadas em uma conferência
A conferência é estabelecida na linha que tinha a chamada ativa.
O administrador do sistema controla a capacidade de transferir chamadas de uma linha para outra.

Procedimento
Etapa 1 Inicie com duas chamadas conectadas.
Etapa 2 Certifique-se de que uma das chamadas está ativa (não em espera). Se ambas as chamadas estiverem em
espera, retome uma das chamadas.
Etapa 3 Pressione Conferência
.
Etapa 4 Pressione a tecla de linha da outra chamada (em espera) ou, se a chamada em espera estiver em outra linha:
a) Pressione Chamadas ativas.
b) Escolha uma chamada da lista.
c) Pressione Conferência.
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A conferência é iniciada. A conferência é estabelecida na linha que tinha a chamada ativa.

Alternar entre chamadas antes de completar uma conferência
Você pode consultar a conferência e uma outra pessoa em privado antes de adicionar essa pessoa à conferência.

Procedimento
Etapa 1 Ligue para um novo participante da conferência, mas não o adicione à conferência.
Você deve esperar até que a chamada seja conectada.
Etapa 2 Pressione Trocar para alternar entre o participante e a conferência.

Ver os participantes da conferência
Você pode ver os detalhes dos últimos 16 participantes que se juntaram à conferência.

Procedimento
Durante uma conferência, pressione Mostrar detalhes para ver uma lista de participantes.
Observação
Quando você faz uma chamada para uma outra parte e essa pessoa para quem você ligou cria
uma conferência com um terceiro telefone, a tecla de função Mostrar detalhes é exibida
somente para a pessoa que criou a conferência.

Remover participantes da conferência
Procedimento
Etapa 1 Durante uma conferência, pressione Mostrar detalhes.
Etapa 2 Realce o participante que você deseja remover, em seguida, pressione Remover.

Conferência Meet Me
A funcionalidade Meet Me permite ligar para um número predeterminado em uma hora programada para ser
o anfitrião ou participar de uma conferência Meet Me.
A conferência Meet Me começa quando o anfitrião se conecta. Os participantes que ligarem para a conferência
antes do anfitrião entrar ouvirão um sinal de ocupado e deverão discar novamente.
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A conferência termina quando todos os participantes desligam; a conferência não termina automaticamente
quando o anfitrião se desconecta.

Servir como anfitrião em uma conferência Meet Me
Procedimento
Etapa 1 Obtenha um número de telefone Meet Me com o administrador do sistema.
Etapa 2 Distribua o número de telefone Meet Me para os participantes.
Etapa 3 Quando estiver pronto para iniciar a reunião, pegue o monofone para obter um sinal de discagem e pressione
Meet Me.
Etapa 4 Disque o número de telefone Meet Me.

Participar de uma conferência Meet Me
Procedimento
Etapa 1 Disque o número de telefone Meet Me que o anfitrião da conferência fornecer.
Etapa 2 Caso ouça um sinal de ocupado, o anfitrião ainda não entrou na conferência. Nesse caso, desligue e faça a
chamada novamente.

Discagem rápida
A função Discagem rápida permite pressionar uma tecla e introduzir um código predefinido para realizar uma
chamada. Para usar os recursos da Discagem rápida no seu telefone, você deve configurar a discagem rápida
no Portal de autoatendimento.
Dependendo da configuração, o telefone pode oferecer suporte a estes recursos de Discagem rápida:
• Teclas de discagem rápida: permitem discar rapidamente um número de telefone de uma ou mais teclas
de linha configuradas para discagem rápida.
Se o administrador do sistema tiver configurado o recurso de Status da linha, é possível monitorar o
status de uma linha de discagem rápida usando os indicadores de status da linha.
• Códigos de discagem rápida: permitem discar um número de telefone a partir de um código (às vezes
referido como discagem abreviada).
Você também pode usar a Discagem rápida para alcançar números de telefone que requerem um Código de
autorização forçada (FAC), um Código de assunto do cliente (CMC) ou dígitos adicionais (como o ramal de
um usuário, um código de acesso a reuniões ou uma senha de correio de voz). Estes números geralmente
exigem que você insira caracteres de pausa na sequência de dígitos.
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Tópicos relacionados
Pausa na discagem rápida, na página 73

Efetuar uma chamada com uma tecla de discagem rápida
Antes de iniciar
Para poder usar as teclas de discagem rápida no seu telefone, você deve configurar a Discagem rápida no
Portal de autoatendimento.

Procedimento
Para realizar uma chamada, pressione a tecla de discagem rápida

no lado esquerdo do seu telefone.

Usar um código de discagem rápida no gancho
Antes de iniciar
Antes de poder usar os códigos de discagem rápida no telefone, você deve configurar a Discagem rápida no
Portal de autoatendimento.

Procedimento
Digite o código de discagem rápida e pressione Discagem rápida.

Usar um código de discagem rápida fora do gancho
Antes de iniciar
Antes de poder usar os códigos de discagem rápida no telefone, você deve configurar a Discagem rápida no
Portal de autoatendimento.

Procedimento
Etapa 1 Pegue o monofone e pressione Discagem rápida.
Etapa 2 Digite o código de discagem rápida e pressione Discagem rápida novamente para completar a chamada.

Pausa na discagem rápida
Você pode usar a Discagem rápida para alcançar destinos que requerem um Código de autorização forçada
(FAC), um Código de assunto do cliente (CMC), pausas na discagem ou dígitos adicionais (como o ramal de
um usuário, um código de acesso a reuniões ou uma senha de correio de voz). Ao pressionar a Discagem
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rápida configurada, o telefone estabelece a ligação para o número de destino e envia o FAC, o CMC e dígitos
adicionais especificados com as pausas de discagem inseridas.
Para incluir pausas na discagem rápida, inclua uma vírgula (,) como parte da sequência de discagem rápida.
Essa vírgula especifica uma pausa de 2 segundos. Ela também permite separar o FAC e o CMC de outros
dígitos na sequência de discagem rápida.

Observação

Esteja ciente dos seguintes requisitos quando incluir FAC e CMC na sequência de discagem rápida:
• O FAC deve sempre vir antes do CMC na sequência de discagem rápida.
• Uma etiqueta de discagem rápida é necessária para discagens rápidas com dígitos FAC e DTMF.
• Somente uma vírgula é permitida entre os dígitos FAC e CMC na sequência.
Cada vírgula incluída representa uma pausa adicional de 2 segundos. Por exemplo, duas vírgulas (,,) representam
uma pausa de 4 segundos.

Observação

Antes de configurar a discagem rápida, tente discar os dígitos especificados manualmente pelo menos
uma vez para certificar-se de que a sequência de dígitos está correta.
O telefone não salva o FAC, o CMC nem os dígitos adicionais da discagem rápida no histórico de chamadas.
Se pressionar Rediscar após conectar-se com um destino por meio da discagem rápida, o telefone solicitará
que você insira todos os dígitos FAC, CMC ou DTMF necessários manualmente.
Exemplo 1
Considere os seguintes requisitos para acessar o correio de voz:
• Número chamado para acessar o correio de voz: 8000
• PIN: 123456# após anúncio de 2 segundos
• Resposta do correio de voz: Digite a opção 3 para ouvir as mensagens mais recentes após uma pausa de
6 segundos (enquanto o anúncio automático lista as opções disponíveis)
Para configurar a discagem rápida para acessar essa caixa de correio de voz, especifique a seguinte sequência
de discagem rápida:
8000,123456#,,,3
Exemplo 2
Considere os seguintes requisitos de chamada
• Número chamado: 95556543
• FAC: 1234
• CMC: 9876
• Resposta automática do sistema de telefonia, 4 segundos necessários após a chamada ser conectada:
56789#
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Para acessar esse destino, especifique a seguinte sequência de discagem rápida:
95556543,1234,9876,,56789#

Não perturbar
A função Não perturbar (NaoPtb) permite desativar um dos seguintes indicadores de chamada recebida:
• O toque do telefone
• O toque e qualquer notificação visual de que você está recebendo uma chamada
Quando NaoPtb está ativada, as suas chamadas recebidas são encaminhadas para outro número, como o correio
de voz, caso ele esteja configurado e a chamada não é salva ou listada no Histórico de chamadas.
A função NaoPtb afeta todas as linhas de um telefone. Essa função não afeta as chamadas de intercomunicador
ou de números de emergência.
Você pode alterar as suas opções de NaoPtb no Portal de autoatendimento. Para obter informações sobre a
personalização das opções de Não perturbar, consulte o Manual do usuário do Portal de autoatendimento do
Cisco Unified Communications, localizado em http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/
products_user_guide_list.html.

Ligar e desligar a funcionalidade NaoPtb
Procedimento
Etapa 1 Pressione NaoPtb para ligar a funcionalidade NaoPtb.
Uma confirmação visual é brevemente exibida.
Etapa 2 Pressione NaoPtb novamente para desligar a funcionalidade NaoPtb.
Uma confirmação visual é brevemente exibida.

Identificação de chamada maliciosa
A Identificação de chamada maliciosa (IDCM) permite identificar uma chamada ativa como suspeita, o que
inicia uma série de rastreamentos automáticos e mensagens de notificação.

Rastrear uma chamada suspeita
Procedimento
Pressione Relatar chamador para enviar uma mensagem de notificação silenciosa para o administrador do
sistema.
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Quando a mensagem de notificação silenciosa é enviada, o telefone fornece uma confirmação visual e audível.

Mobilidade da extensão
O Cisco Extension Mobility (EM) permite configurar um Telefone IP Cisco diferente como sendo o seu
temporariamente. Após iniciar sessão no EM, o telefone adota seu perfil de usuário, incluindo linhas telefônicas,
recursos, serviços estabelecidos, e configurações baseadas na Web. O administrador do sistema irá configurar
o EM para você.
O recurso de alteração de PIN do Cisco Extension Mobility permite alterar o PIN do seu Telefone IP Cisco.

Habilitar a Mobilidade da extensão
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione Mobilidade de extensão (o nome pode variar, incluindo Serviço de MR).
Etapa 3 Insira seu ID de usuário e PIN (fornecidos pelo administrador do sistema).
Etapa 4 Selecione um perfil de dispositivo, se solicitado.
Etapa 5 Pressione Aplicativos
para sair da sessão.
Etapa 6 Selecione Mobilidade de extensão.
Etapa 7 Pressione Sim quando for questionado se deseja sair da sessão.

Mobile Connect
O Mobile Connect permite usar o telefone celular para lidar com as chamadas que estão associadas ao número
do seu telefone de mesa.
Ao usar o Cisco Mobile Connect, você deve adicionar o seu celular e outros telefones que você queira usar
para efetuar e receber chamadas usando os mesmos números de diretório do seu telefone de mesa. Esses
telefones são chamados de destinos remotos. Você também pode definir listas de acesso para restringir ou
permitir que chamadas de determinados números sejam enviadas para o seu celular.
Ao habilitar o Mobile Connect:
• O telefone de mesa e os destinos remotos (seus telefones celulares) recebem as chamadas simultaneamente.
• Quando você atende a chamada no telefone de mesa, os destinos remotos param de tocar, são
desconectados e exibem uma mensagem de chamada perdida.
• Quando você atende a chamada em um destino remoto, os outros destinos remotos e o telefone de mesa
param de tocar e são desconectados, e uma mensagem de chamada perdida é exibida nos outros destinos
remotos.
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• Quando você atende a chamada em um destino remoto e, em seguida, alterna a chamada para um
dispositivo Cisco Unified que compartilha linhas, os dispositivos Cisco Unified que usam a mesma linha
exibem uma mensagem Em utilização remota.

Habilitar o Mobile Connect
Procedimento
Etapa 1 Pressione Mobilidade para exibir o status do destino remoto atual (Habilitado ou Desabilitado).
Etapa 2 Pressione Selecionar para alterar o status.

Ligar ou desligar a conexão móvel com todos os destinos remotos a partir de
um telefone de mesa
Procedimento
Etapa 1 Pressione Mobilidade ou Para celular para exibir o status do destino remoto atual (Habilitado ou Desabilitado).
Etapa 2 Pressione Selecionar para alterar o status.

Alternar uma chamada de um telefone de mesa para um telefone celular
Procedimento
Etapa 1 Pressione Mobilidade.
Etapa 2 Pressione Selecionar para enviar uma chamada para o telefone celular.
Etapa 3 Atenda a chamada em andamento no seu telefone celular.
Observação
Não é possível usar a mesma linha telefônica para nenhuma outra chamada, mas se o seu
telefone de mesa suportar várias linhas, você pode usar outra linha para fazer ou receber
chamadas.
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Alternar de uma chamada móvel para o telefone de mesa
Procedimento
Etapa 1 Desligue a chamada no telefone celular para desconectá-lo, mas não a chamada.
Etapa 2 Pressione a linha no telefone de mesa para retomar a chamada neste aparelho dentro de 5 a 10 segundos e
comece a conversa no telefone de mesa.

Transferir uma chamada de um telefone celular para o telefone de mesa
Procedimento
Etapa 1 No telefone celular, digite o código de acesso para a função de transferência.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.
Etapa 2 Desligue a chamada no telefone celular para desconectá-lo, mas não a chamada.
Etapa 3 Pressione Atender no telefone de mesa dentro de 10 segundos e inicie a conversa no telefone de mesa.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema. Os dispositivos Cisco Unified
que compartilham a mesma linha exibem uma mensagem Em utilização remota.

Status da linha
Os indicadores de status da linha permitem visualizar o estado de uma linha telefônica que está associada a
uma tecla de discagem rápida.
O administrador do sistema configura os indicadores de status da linha no seu telefone.

Indicadores de status da linha
Os indicadores de status da linha mostram o estado de uma linha.
Ícone

Indicador
A linha está sendo utilizada.
A linha está inativa.
A linha está tocando. (Somente para a Captura de
chamadas.)
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Ícone

Indicador
A linha está no estado de Não perturbar (NaoPtb).

Os indicadores de status da linha podem ser configurados nas teclas de discagem rápida pelo administrador
do sistema e podem ser usados com estas funções:
Discagem rápida
Permite monitorar o status de (e discar para) um número específico em uma tecla de discagem rápida.
Se a linha monitorada estiver indisponível, a tecla Status da linha altera-se para uma tecla de discagem
rápida normal.
Estacionamento de chamada direcionado
Permite monitorar o status da linha e discar para um número de Estacionamento de chamada direcionado
em uma tecla de discagem rápida.
Captura de chamada
Permite monitorar o status da linha de (e atender) uma chamada que está tocando em uma tecla
de discagem rápida.
O administrador do sistema também pode configurar o telefone para tocar um alerta sonoro quando uma
chamada tocar na linha monitorada.
Tópicos relacionados
Estacionamento de chamada, na página 41
Discagem rápida, na página 72

Exibir todas as chamadas na linha principal
A função Exibir todas as chamadas na linha principal permite exibir o filtro Todas as chamadas na sua linha
principal quando você tiver terminado uma chamada.
Com essa função, uma lista de chamadas ativas é exibida na sua linha principal, ordenadas na ordem cronológica
da mais antiga para a mais recente. Você também vê as chamadas telefônicas normais, linhas compartilhadas,
chamadas intercaladas e chamadas de conferência. Porém, diferentemente da função Exibir todas as chamadas,
você não precisa selecionar Todas as chamadas para recuperar a lista de chamadas ativas.
Exibir todas as chamadas na linha principal é uma função opcional, portanto, entre em contato com o
administrador para habilitá-la. Solicite que as funções Exibir todas as chamadas na linha principal e Reverter
para todas as chamadas sejam habilitadas.
Se somente a função Reverter para todas as chamadas for habilitada, o telefone mostrará o modo de exibição
do filtro Todas as chamadas, mas não terá como padrão a linha principal. E se a linha principal ou o filtro
Chamadas de alerta for selecionado, a reversão para Todas as chamadas falhará.
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Observação

A função Exibir todas as chamadas na linha principal reverte para a linha principal quando você pega o
monofone ou quando ativa o fone de ouvido ou o alto-falante. Você permanece em uma linha compartilhada
se discar diretamente do teclado. Você também permanece em uma linha compartilhada se selecionar a
tecla Para baixo no Cluster de navegação, uma tecla de sessão ou a tecla de função Nova chamada. A
função Reverter para todas as chamadas requer a PLK Todas as chamadas ou Exibir todas as chamadas
na linha principal.

Alerta de chamada recebida acionável
O Alerta de chamada recebida acionável exibe um alerta acionável em vez de um alerta tipo toast quando
você recebe uma chamada. Além de exibir detalhes da chamada recebida, o alerta acionável permite atender,
ignorar ou desviar a chamada.
O administrador configura o Alerta de chamada recebida acionável. Por padrão, esse alerta acionável está
desabilitado.

Observação

Se os recursos Filtros de linha personalizados e Alerta de chamada recebida acionável estiverem habilitados,
os alertas de chamada acionáveis se aplicarão somente às linhas abrangidas pelos filtros.

Filtros de linha personalizados
O recurso Filtros de linha personalizados permite reduzir a atividade de alertas filtrando-os para as linhas de
alta prioridade, permitindo definir a prioridade das notificações de chamadas de alerta em um subconjunto de
linhas abrangidas por um filtro de alerta. O filtro personalizado gera alertas pop-up tradicionais ou alertas
acionáveis para as chamadas recebidas nas linhas selecionadas. Para cada filtro, somente o subconjunto de
linhas abrangidas irá gerar um alerta. Se um filtro estiver desligado, as linhas abrangidas por ele não mostrarão
notificações de alerta.
Se este recurso tiver sido configurado, há três tipos de filtro selecionáveis à sua disposição:
• Todas as chamadas (em todas as linhas)
• Agenda diária
• Usuário personalizado
O administrador configura o filtro de linha padrão, que fica visível para você como o filtro Agenda diária.
Mesmo que o administrador não tenha configurado o filtro padrão, as opções de filtro personalizado e filtro
de todas as chamadas ficam disponíveis para você. Se você não tiver criado nenhum filtro personalizado,
todas as linhas provisionadas são abrangidas pelo filtro de linha padrão, se houver, ou pelo filtro de todas as
chamadas, se não houver.
Não é possível editar o filtro Todas as chamadas nem o filtro Agenda diária, mas você pode usar o filtro
Agenda diária como modelo para um filtro novo personalizado duplicando-o e, em seguida, editando o filtro
duplicado.
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Salve os filtros personalizados diretamente no seu telefone para que você possa rapidamente selecionar e
alterar a abrangência. Você pode definir um máximo de 20 filtros personalizados, mas somente um filtro pode
estar ativo de cada vez.

Observação

Se os recursos Filtros de linha personalizados e Alerta de chamada recebida acionável estiverem habilitados,
os alertas de chamada acionáveis se aplicarão somente às linhas abrangidas pelos filtros.

Adicionar um filtro de linha
Procedimento
Etapa 1 No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Etapa 2 Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
O filtro atual é exibido ao lado da opção.
Etapa 3 Realce Adicionar novo filtro e pressione Selecionar.
O número máximo de filtros personalizados é 20. Se você já tiver criado o número máximo de filtros
personalizados, exclua um filtro antes de continuar com este procedimento.
Etapa 4 Pressione Selecionar uma segunda vez para tornar o texto editável.
A tela Mostrar notificação de chamadas recebidas para linhas selecionadas com linhas telefônicas disponíveis
é exibida.
Etapa 5 Aceite o nome padrão para o novo filtro ou digite um novo nome.
Etapa 6 Selecione as linhas a adicionar ao novo filtro.
Todas as linhas disponíveis são exibidas na lista. Se você precisar de uma linha que não está na lista, entre
em contato com o administrador.
Etapa 7 Clique em Aplicar.
Etapa 8 Para ver o filtro, pressione Voltar.

Selecionar um filtro de linha ativo
Procedimento
Etapa 1 No telefone, selecione Aplicativos > Configurações.
Etapa 2 Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
As opções de filtro atualmente disponíveis são exibidas.
Etapa 3 Realce o filtro a ser aplicado e pressione Selecionar.
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Excluir um filtro de linha
Procedimento
Etapa 1 No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Etapa 2 Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
Etapa 3 Realce o filtro a ser excluído e pressione Excluir.
O filtro é excluído e não aparece mais na lista de filtros.

Duplicar um filtro de linha
Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8

No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
Realce o filtro a ser duplicado e pressione Duplicar.
Realce o filtro duplicado e pressione Editar.
(Opcional) Digite um novo nome para o filtro.
Adicione ou remova as linhas disponíveis do filtro.
Clique em Aplicar.
Para ver o filtro, pressione Voltar.

Editar um filtro de linha
Procedimento
Etapa 1 No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Etapa 2 Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
Etapa 3 Realce o filtro a ser editado e pressione Editar.
Observação
Não é possível editar o filtro de agenda Diário. Para obter mais informações, entre em contato
com o administrador.
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Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7

(Opcional) Digite um novo nome para o filtro.
Adicione ou remova as linhas disponíveis do filtro.
Clique em Aplicar.
Para ver o filtro, pressione Voltar.

Renomear um filtro de linha
Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Realce Notificações de chamadas e pressione Selecionar.
Realce o filtro a ser renomeado e pressione Editar.
Digite um novo nome para o filtro.
Clique em Aplicar.
Para ver o filtro, pressione Voltar.

Grupos de busca
Os grupos de busca são usados para compartilhar a carga de chamadas em organizações que recebem uma
grande quantidade de chamadas.
O administrador do sistema configura um grupo de busca com uma série de números de diretórios. Quando
o primeiro número de diretório de um grupo de busca está ocupado, o sistema busca o próximo número de
diretório disponível no grupo e direciona a chamada para esse telefone.
Se você for um integrante de um grupo de busca, você inicia sessão em um grupo de busca quando deseja
receber chamadas e sai da sessão do grupo quando não deseja que as chamadas toquem no seu telefone.
O administrador configura a tecla Status da fila para que você possa ver as estatísticas da fila do grupo de
busca.
As chamadas na fila de chamadas do grupo exibem o mesmo número de identificação, independente de qual
telefone do grupo acessa a lista.

Entrar e sair de um grupo de busca
Sair de um grupo de busca não impede que chamadas diretas toquem em seu telefone.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Grupo de busca para entrar.
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Uma confirmação visual é brevemente exibida.
Etapa 2 Pressione Grupo de busca novamente para sair.

Exibir as estatísticas da fila
Use as estatísticas da fila para verificar o status da fila de grupos de busca.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Status da fila.
A janela Status da fila é exibida.
Etapa 2 Para atualizar as estatísticas, pressione Atualizar.
Etapa 3 Para sair, pressione Sair.

Intercalar e Mesclar
As funções Intercalar e Mesclar permitem que você adicione a si mesmo a chamadas não privadas em uma
linha compartilhada. Com a função Mesclar, uma chamada de conferência é configurada entre você e os
participantes de uma chamada não privada no Cisco Unified Communications Manager. Com a função
Intercalar, a chamada entre você e os participantes da chamada não privada é unida usando a ponte de
conferência integrada no telefone. O administrador do sistema configura o seu telefone para exibir Intercalar
ou Mesclar. Tanto a função Intercalar quanto a Mesclar suportam o Alerta de intercalação.
A função Intercalar permite que você adicione a si mesmo a chamadas não privadas em uma linha
compartilhada. Você pode acessar a função Intercalar usando a tecla de função Mesclar. Uma chamada de
conferência é configurada entre você e os participantes de uma chamada não privada no Cisco Unified
Communications Manager.

Configurar o Alerta de intercalação/
Por padrão, a opção Alerta de intercalação está configurada para Off (desativado) e você pode intercalar-se
em uma linha compartilhada elegível sem receber um aviso. Quando o Alerta de intercalação está configurado
para On (ativado), um aviso de alerta é exibido.

Procedimento
Etapa 1 No telefone, vá para Aplicativos > Configurações.
Etapa 2 No item de menu Alerta de intercalação, clique em On para habilitar o alerta ou em Off para habilitar a
função Intercalar.
Por padrão, o aviso de alerta de intercalação está desativado.
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Adicione-se a uma chamada em uma linha compartilhada
Procedimento
Pressione a tecla de linha de uma linha compartilhada.

Habilitar a Privacidade em uma linha compartilhada
A Privacidade permite impedir que outras pessoas que compartilhem a sua linha vejam informações sobre as
suas chamadas.
A função Privacidade é aplicável a todas as linhas compartilhadas no telefone. Se você tiver várias linhas
compartilhadas e a Privacidade estiver habilitada, as outras pessoas não poderão ver nenhuma das suas linhas
compartilhadas.
Se o telefone que compartilha a sua linha tiver a Privacidade ativada, será possível efetuar e receber chamadas
utilizando a linha compartilhada da forma habitual.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Privacidade para habilitar a função.
Uma confirmação visual é exibida na tela do telefone enquanto a função estiver habilitada.
Etapa 2 Pressione Privacidade novamente para desativar a função.

Descartar a janela de aviso do Alerta de intercalação/
Quando a janela de aviso da função Intercalar está habilitada no telefone, você vê uma janela pop-up quando
começa a intercalar-se em uma chamada.

Procedimento
Pressione Não para cancelar a intercalação ou pressione qualquer linha ou tecla de sessão.
Observação
O alerta é automaticamente fechado se uma nova janela for aberta no telefone, se uma nova
janela de alerta for aberta ou se a sessão atual não estiver mais disponível para intercalação.

Supervisor de chamadas
A função Supervisor de chamadas permite um usuário supervisor de chamadas autorizado (o supervisor) a
acompanhar (supervisionar) e a gravar uma chamada. As chamadas supervisionadas têm um mínimo de três
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partes: o autor da chamada, o supervisor e o destinatário da chamada. Para determinar se você é um supervisor
autorizado, entre em contato com o administrador do sistema.
O supervisor atende uma chamada, cria uma chamada de conferência e permanece na chamada de conferência
para supervisioná-la e gravá-la. Os Telefones IP Cisco que estão configurados para o recurso de Supervisor
de chamadas também têm uma tecla Gravar.
Quando o supervisor desliga o telefone, a conferência toda é encerrada.
O supervisor pode realizar somente as seguintes tarefas durante a supervisão da chamada:
• Gravar a chamada.
• Conferência com um participante. Um supervisor pode entrar em conferência somente com o primeiro
participante; os participantes subsequentes podem ser adicionados à conferência somente pelos outros
participantes na conferência.
• Encerre a chamada.

Gravar uma chamada supervisionada
Procedimento
Etapa 1 Atenda uma chamada recebida.
Gravar é exibido se o sistema determinar que a chamada deve ser supervisionada e gravada.
Etapa 2 Pressione Conferência
para criar uma chamada de conferência.
Etapa 3 Digite o número de telefone da parte que você deseja adicionar e pressione Chamada.
Etapa 4 Quando a parte para quem você ligou atender, pressione Conferência.
A conferência é iniciada.
Etapa 5 Pressione Gravar para começar a gravar a chamada de conferência.
Como alternativa, você pode começar a gravar a chamada antes da chamada de conferência ser estabelecida.
Nesse caso, pressione Conferência depois de atender a chamada recebida. A chamada é colocada em espera
automaticamente e a gravação é interrompida enquanto você configura a chamada de conferência. A gravação
reinicia automaticamente quando a chamada de conferência é estabelecida.
Etapa 6 Pressione Terminar chamada para terminar a chamada supervisionada; todas as partes são desconectadas.

Discagem de Uniform Resource Identifier
Você pode realizar chamadas usando a discagem de Uniform Resource Identifier (URI), usando o endereço
alfanumérico de URI como um número de diretório, por exemplo, bob@cisco.com. É necessário digitar o
endereço do URI para selecionar o contato.
A tela do telefone exibe as informações da chamada do URI. O telefone armazena as informações da chamada
do URI no Histórico de chamadas e na página Detalhes. Quando você recebe uma chamada com um endereço
de URI, o endereço do URI é armazenado no seu Histórico de chamadas. Pressione Rediscar para chamar o
endereço de URI discado mais recentemente.
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Dependendo do modo como o administrador tiver configurado o seu telefone, você poderá ver o URI ou o
Número do diretório (DN) exibido nos alertas de chamada recebida, nas sessões de chamadas e no histórico
de chamadas. Se o telefone estiver configurado para exibir o DN, mas somente o URI estiver disponível, o
URI será exibido. Se o telefone estiver configurado para exibir o URI, mas somente o DN estiver disponível,
o DN será exibido.

Observação

As chamadas de URI não podem ser realizadas usando o teclado na tela.
Para realizar uma chamada no gancho usando um endereço de URI, é necessário pressionar a tecla de função
ABC para alternar o modo do teclado.
Para realizar uma chamada fora do gancho usando um endereço de URI, o endereço do URI deve estar
armazenado no Histórico de chamadas ou na lista de Discagem rápida.

Observação

Ao digitar um endereço de URI para realizar uma chamada, não pause por mais de 10 segundos entre a
digitação de uma tecla e outra. Após 10 segundos de inatividade, o telefone supõe que tem o endereço
completo e tenta realizar a chamada.
Ao discar ou receber uma chamada através da discagem de URI, a janela da chamada e o alerta de chamada
recebida exibem o endereço de URI completo.
Ao digitar um endereço de URI, o tamanho máximo é de 254 caracteres. Você pode digitar o nome completo
do domínio para substituir o domínio padrão.
A discagem de URI funciona com os outros recursos do seu telefone:
• Você pode configurar um endereço de URI como uma entrada de discagem rápida para realizar uma
chamada.
• Você pode configurar o destino de Desviar todas as chamadas usando as entradas de Discagem rápida
ou do Histórico de chamadas.
• Você pode iniciar uma chamada de conferência e adicionar várias partes usando a Discagem de URI se
o endereço de URI estiver armazenado na Discagem rápida ou no Histórico de chamadas.
• Não é possível usar endereços de URI durante conferências Meet Me ou para Captura de chamadas de
grupo.
• Você pode iniciar uma transferência de chamada usando a Discagem de URI se o endereço de URI
estiver armazenado na Discagem rápida ou no Histórico de chamadas.
• Você pode monitorar o estado (em uso ou inativo) de uma chamada usando a Discagem de URI associada
com a Discagem rápida ou o Histórico de chamadas.
• Você pode iniciar a Discagem de URI quando uma parte que está indisponível ou ocupada fica disponível.
• Você pode ocultar a exibição das informações do endereço de URI.
• Quando os telefones estão conectados ao Cisco Unified Communications Manager Express e ao Survivable
Remote Site Telephony (CME/SRST), as funções da Discagem de URI ficam desabilitadas. A tecla de
função ABC não é exibida na tela do telefone.
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Proximidade inteligente para dispositivos móveis
A Proximidade inteligente permite emparelhar o seu dispositivo móvel para usar a linha móvel através do seu
Telefone IP Cisco. Depois que o dispositivo móvel está emparelhado, você pode realizar e receber chamadas
na linha móvel a partir do seu Telefone IP Cisco, seja com o monofone ou o alto-falante. Você também pode
usar recursos de chamada como a espera e a rediscagem com a linha móvel.

Observação

Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth ou com a Proximidade
inteligente para dispositivos móveis.
Você pode compartilhar seus contatos móveis e o histórico de chamadas com o Telefone IP Cisco e mover
as chamadas entre o seu dispositivo móvel e o Telefone IP Cisco. Você também pode ver a força do sinal e
o nível da bateria do dispositivo móvel no Telefone IP Cisco.

Observação

Você pode experimentar algumas variações na disponibilidade das funções devido ao sistema operacional
e a outras diferenças nos dispositivos móveis.

Emparelhar um dispositivo móvel
É possível conectar um dispositivo móvel e um fone de ouvido Bluetooth ao mesmo tempo. Não é possível
conectar um dispositivo móvel e um tablet ao mesmo tempo. É possível emparelhar vários dispositivos móveis
com o telefone, mas somente um dispositivo móvel e um fone de ouvido Bluetooth podem estar ativos ao
mesmo tempo.

Observação

Quando o fone de ouvido Bluetooth e o dispositivo móvel são conectados ao mesmo tempo, o fone de
ouvido Bluetooth não pode ser usado para atender o áudio do dispositivo móvel.

Observação

Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth ou com a função
Emparelhar um dispositivo móvel.
O dispositivo é emparelhado com o telefone para estabelecer um caminho de comunicação. Depois de
emparelhar o dispositivo móvel com o Telefone IP Cisco, o telefone se conectará automaticamente ao dispositivo
móvel quando o dispositivo estiver no alcance, e se desconectará do dispositivo móvel quando este estiver
fora de alcance. Quando o dispositivo móvel se desconecta, a linha móvel fica cinza e exibe não conectado.

Procedimento
Etapa 1 Coloque o dispositivo móvel no modo detectável.
Observação
Para obter mais informações sobre o modo detectável, consulte a documentação do seu
dispositivo móvel.
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Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

No Telefone IP Cisco, pressione Aplicativos.
Selecione Bluetooth > Adicionar Bluetooth.
Adicione o novo dispositivo e selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
Verifique a senha no dispositivo móvel e no Telefone IP Cisco.
Quando for solicitado a salvar os contatos móveis, escolha tornar os contatos de seu dispositivo móvel e o
histórico de chamadas disponíveis em seu telefone IP Cisco.

Alternar os dispositivos móveis conectados
Se você tiver mais de um dispositivo móvel emparelhado no alcance do Telefone IP Cisco, é possível escolher
qual dispositivo móvel conectar.

Procedimento
Etapa 1 Pressione a tecla Aplicativos e selecione Bluetooth.
Etapa 2 Selecione um dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis.
O dispositivo móvel conectado anteriormente é desconectado e o dispositivo móvel selecionado é conectado.

Excluir um dispositivo móvel
Procedimento
Etapa 1 Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis.
Etapa 2 Pressione Excluir.

Atender a uma chamada móvel
Procedimento
Selecione Atender.
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Rejeitar uma chamada móvel
Procedimento
Selecione Rejeitar.
A chamada é terminada.

Ignorar uma chamada móvel
Procedimento
Selecione Ignorar.
A chamada é terminada.

Efetuar uma chamada móvel
Procedimento
Etapa 1 Selecione uma linha móvel.
Etapa 2 Digite um número de dez dígitos ou selecione um contato do histórico de chamadas.
Etapa 3 Pressione Chamada.

Mover uma chamada entre o telefone IP e um telefone celular
Use o Telefone IP Cisco para mover uma chamada ativa para ou de um dispositivo móvel.

Procedimento
Etapa 1 Para mover a chamada do Telefone IP Cisco para o seu dispositivo móvel, selecione Mover áudio.
Etapa 2 Para mover a chamada do seu dispositivo móvel para o Telefone IP Cisco, selecione Mover áudio.

Ajustar o volume do dispositivo móvel
Os controles de volume no Telefone IP Cisco e no dispositivo móvel são sincronizados. A sincronização só
ocorre quando existe uma chamada ativa.
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Procedimento
Durante uma chamada, ajuste o volume do dispositivo móvel no telefone de mesa ou no dispositivo móvel.

Contatos móveis e Compartilhamento do histórico de chamadas móveis
Um dispositivo móvel emparelhado é exibido em Bluetooth > Contas como Bluetooth. Esta conta é
mantida até que o dispositivo móvel seja desemparelhado.
Os contatos móveis podem ser verificados no menu Recentes no telefone IP; o Compartilhamento do histórico
de chamadas móveis pode ser encontrado usando a tecla de função Nova chamada.

Observação

Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth ou Contatos móveis
nem com Compartilhamento do histórico de chamadas móveis.

Verificar o status de contato Bluetooth
Os contatos são automaticamente sincronizados com o Telefone IP Cisco quando o dispositivo móvel é
conectado. Os contatos são atualizados quando uma chamada é terminada ou quando o dispositivo móvel é
reconectado. Não é necessário sincronizar os contatos manualmente.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Contatos.
Etapa 2 Selecione Configurações.
Etapa 3 Selecione Acesso à lista telefônica.

Salvar contatos Bluetooth
Use este procedimento se a sua opção de perfil de Acesso à lista telefônica Bluetooth for Não.

Observação

Esse procedimento é aplicável somente ao Telefone IP Cisco 8851 e 8861. O Telefone IP Cisco 8851NR
não é compatível com Bluetooth.

Procedimento
Na tela Contatos, selecione o seu telefone celular e marque Salvar.

Excluir contatos Bluetooth
Use este procedimento se a sua opção de perfil de Acesso à lista telefônica Bluetooth for Salvar.
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Observação

Esse procedimento é aplicável somente ao Telefone IP Cisco 8851 e 8861. O Telefone IP Cisco 8851NR
não é compatível com Bluetooth.

Procedimento
Na tela Contatos, selecione o seu telefone celular e marque Excluir.

Proximidade inteligente para tablets
Se você tiver um tablet, é possível emparelhá-lo ao telefone usando o Bluetooth. Após o emparelhamento, o
áudio da chamada de um telefone por software no tablet pode ser reproduzido no telefone. Não existem opções
de gerenciamento de chamadas telefônicas para chamadas de tablets.
O telefone é compatível com conexões de tablets Android e iOS.

Observação

Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth ou com Proximidade
inteligente para tablets.

Emparelhar um tablet
É possível conectar um tablet e um fone de ouvido Bluetooth ao mesmo tempo. Não é possível conectar um
tablet e um telefone celular ao mesmo tempo.
Depois de emparelhar o tablet com o Telefone IP Cisco, o telefone se conectará automaticamente ao tablet
quando o tablet estiver no alcance, e se desconectará do tablet quando este estiver fora de alcance.

Observação

Quando o fone de ouvido Bluetooth e o tablet são conectados ao mesmo tempo, o fone de ouvido Bluetooth
não pode ser usado para atender o áudio do tablet.
Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth.

Procedimento
Etapa 1 Coloque o tablet no modo detectável.
Observação
Para obter mais informações sobre o modo detectável, consulte a documentação do
tablet.
Etapa 2 No Telefone IP Cisco, pressione Aplicativos.
Etapa 3 Escolha Bluetooth > Adicionar dispositivo Bluetooth.
Etapa 4 Selecione o tablet na lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
Etapa 5 Verifique a senha no tablet e no Telefone IP Cisco.
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Mover o áudio do tablet para o telefone
Os Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8851NR não são compatíveis com Bluetooth.

Procedimento
Etapa 1 Quando o cliente de softphone (software + telefone) entrar no tablet, defina o caminho do áudio para usar a
conexão Bluetooth com o telefone.
Etapa 2 Ouça o áudio no telefone usando o fone de ouvido, o monofone ou o alto-falante.

Gerenciar o áudio do tablet no telefone
O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível com Bluetooth

Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

Para mover o áudio do monofone para o fone de ouvido do telefone, pressione Fone de ouvido.
Para mover o áudio do monofone para o alto-falante do telefone, pressione Alto-falante.
Para mover o áudio do fone de ouvido ou do alto-falante para o monofone, pegue o monofone.
Para mover o áudio de volta para o tablet, desligue o monofone ou pressione Liberar.
Para lidar com uma chamada telefônica recebida no telefone, atenda o telefone.
O áudio do cliente de telefone por software é revertido para o tablet automaticamente.
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Operações avançadas
• Aplicativos, página 95
• Chamadas de vídeo e segurança, página 96
• Funções de chamadas, página 96
• Teclas de função, página 99
• Visão geral do Survivable Remote Site Telephony, página 101
• Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway, página 104

Aplicativos
Você pode ver os aplicativos que estão em execução no seu telefone, incluindo aqueles que não estão no menu
Aplicativos, por exemplo, os diretórios. Você poderá ver primeiro o aviso legal para trabalhadores remotos,
caso ainda não o tenha aceitado.

Exibir aplicativos ativos
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Aplicativos em execução.
É exibida uma lista de aplicativos em execução no telefone, incluindo aqueles que não estão no menu
Aplicativos.
Etapa 3 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.
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Alternar para aplicativos ativos
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Aplicativos em execução.
Etapa 3 Escolha um aplicativo em execução e pressione Alternar para para abrir e usar o aplicativo selecionado.
Etapa 4 Pressione Sair para fechar o aplicativo.

Fechar aplicativos ativos
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Aplicativos em execução.
Etapa 3 Selecione um aplicativo em execução e pressione Fechar aplicativo para fechá-lo. Escolha uma das seguintes
ações no pop-up de alerta:
• Pressione Fechar para fechar o aplicativo sem salvar as alterações.
• Pressione Cancelar para cancelar as operações de fechamento do aplicativo.
Etapa 4 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.

Chamadas de vídeo e segurança
O áudio de uma chamada pode ser seguro ou não seguro. Da mesma forma, a transmissão de vídeo de uma
chamada pode ser segura ou não segura. Dependendo da configuração do sistema, o ícone Seguro é exibido
quando somente a transmissão de áudio é segura ou quando tanto a transmissão de áudio quanto a de vídeo
são seguras. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.

Funções de chamadas
Esta seção oferece informações sobre algumas das funções de chamadas avançadas disponíveis nos Telefones
IP Cisco.
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Saudação do agente
A Saudação do agente permite criar e atualizar uma saudação pré-gravada que é reproduzida no início de uma
chamada, por exemplo, em uma chamada de um cliente, antes de começar a conversa com o chamador. Você
pode pré-gravar uma única saudação ou várias, conforme necessário.
Quando um cliente telefonar, ambas as partes ouvirão a saudação pré-gravada. Você pode permanecer em
silêncio até que a saudação termine ou pode atender a chamada por cima da saudação.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.

Chamadas de alerta
O recurso Chamadas de alerta permite exibir uma lista de todas as chamadas de alerta em ordem cronológica
(da mais antiga para a mais recente). Você interage com esse recurso usando uma tecla de linha programável,
o que facilita a exibição de todas as chamadas de alerta que são recebidas em todas as linhas telefônicas.
Uma chamada de alerta é um número de telefone específico que você considera importante e deseja ser alertado
quando receber ou fizer uma chamada para esse número.
Os administradores do sistema configuram a tecla Chamadas de alerta. Para obter mais informações, entre
em contato com o administrador do sistema.

Resposta
A função Atender permite atender a chamada mais antiga disponível em todas as linhas que aparecem no
telefone, incluindo as chamadas de Reversão de estacionamento e Reversão de espera que estejam no estado
de alerta. As chamadas recebidas sempre têm a prioridade sobre as chamadas de Reversão de estacionamento
ou de espera.
O administrador do sistema configura a tecla Atender dependendo das suas necessidades de processamento
de chamadas e do ambiente de trabalho. Normalmente, a função Atender é configurada se você tiver várias
linhas.
Ao receber uma chamada, você vê uma janela de notificação na tela do telefone denominada alerta de chamada
tipo toast. O alerta de chamada tipo toast permanece visível por um período de tempo predefinido. O seu
administrador do sistema configura o tempo padrão.
Se uma chamada recebida tiver sido encaminhada de outro telefone, você poderá ver informações adicionais
na notificação de chamada tipo toast para identificar que a chamada foi encaminhada. O administrador do
sistema controla a quantidade de informações exibidas. As informações adicionais podem identificar a pessoa
que encaminhou a chamada para você e as informações do chamador.

Código de assunto de cliente
O administrador pode requerer que você digite um Código de assunto de cliente (CMC) após discar um número
de telefone. O CMC pode ser usado para códigos de contabilidade ou faturamento. Para obter mais informações,
entre em contato com o administrador do sistema.
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Quando é preciso que você digite um CMC, o telefone exibe a mensagem Digitar código de assunto
de cliente, o número discado muda para “********”, e você ouve um sinal especial. Digite o CMC da
chamada usando o teclado.
Tópicos relacionados
Código de autorização forçada, na página 98

Código de autorização forçada
O administrador pode exigir que você digite um Código de autorização forçada (FAC) após discar um número
de telefone. O FAC controla o acesso a números de telefone. Para obter mais informações, entre em contato
com o administrador do sistema.
Quando é necessário que você digite um FAC, o telefone exibe Digitar código de autorização,
o número discado muda para “********” e você ouve um sinal especial. Digite o FAC da chamada usando
o teclado. Por motivos de segurança, o telefone exibe um “*” em vez do número digitado.
Tópicos relacionados
Código de assunto de cliente, na página 97

Sinais de indicação seguros e não seguros
Quando um telefone é configurado como seguro (criptografado e confiável), ele pode receber um status de
"protegido". Depois que um telefone é protegido, ele pode ser configurado para reproduzir um sinal de indicação
no início de uma chamada.
Você ouvirá esses sinais de seguro ou não seguro somente em telefones protegidos. Se o status geral da
chamada mudar durante a mesma, o telefone protegido reproduzirá o sinal adequado.
Quando a opção Reproduzir sinal de indicação de segurança está habilitada (Verdadeiro), as seguintes
circunstâncias determinam o tipo de sinal que o telefone protegido reproduz:
• Se uma mídia segura de ponta a ponta estiver estabelecida e o status da chamada for seguro, o telefone
reproduzirá o sinal de indicação de seguro (três bips longos com pausas)
• Se uma mídia não segura de ponta a ponta estiver estabelecida e o status da chamada for não seguro, o
telefone reproduzirá o sinal de indicação de não seguro (seis bips curtos com breves pausas)
• Quando a opção Reproduzir sinal de indicação de segurança estiver desabilitada, nenhum sinal será
reproduzido.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.

Linhas compartilhadas
As linhas compartilhadas permitem usar um número de telefone para vários telefones e tanto você quanto um
colega de trabalho podem atender a chamada. Quando a linha pisca em vermelho, o seu colega de trabalho
pode atender a chamada.
Se você compartilha uma linha com um colega de trabalho:
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• Quando uma chamada entra na linha compartilhada:
• O seu telefone toca, a tecla da linha fica em âmbar contínuo e a tecla de sessão pisca em âmbar.
• O telefone do seu colega de trabalho toca, a tecla da linha fica em âmbar contínuo e a tecla de
sessão pisca em âmbar.
• Quando o seu colega de trabalho tem uma chamada na linha compartilhada:
• Se o seu colega tiver a privacidade habilitada, a tecla da linha compartilhada fica em vermelho
contínuo, a tecla de sessão fica em vermelho contínuo, mas as informações da chamada não são
exibidas no seu telefone.
• Se o seu colega não tiver a privacidade habilitada, a tecla da linha compartilhada fica em vermelho
contínuo, a tecla de sessão fica em vermelho contínuo e as informações da chamada (nome e
número, se disponível) são exibidas no seu telefone.
• Se você colocar a chamada em espera:
• A sua tecla da linha fica em verde contínuo e a tecla de sessão pulsa em verde.
• A tecla da linha do seu colega de trabalho fica em vermelho contínuo e a tecla de sessão pulsa em
vermelho.
• Você ou o seu colega podem unir uma chamada na linha compartilhada usando a função Intercalar. A
intercalação converte a chamada em uma conferência. Para intercalar, pressione a tecla de sessão vermelha
da chamada remota em uso na linha compartilhada.

Teclas de função
Dependendo de como o administrador do sistema configurou seu telefone, algumas funções incluídas neste
manual podem não estar disponíveis para você.
A tabela a seguir fornece informações sobre algumas funções que estão disponíveis nas teclas de função e nas
teclas de funcionalidade dedicadas, e algumas que o administrador do sistema pode configurar nas teclas de
funcionalidade programáveis. As funcionalidades que aparecem nas teclas de função são configuradas pelo
administrador do sistema.
Nome da funcionalidade Tecla de funcionalidade Tecla de funcionalidade
dedicada
programável
Chamadas de alerta

X

Todas as chamadas

X

Atender

X

Intercalar

Tecla de função

X
X
É exibida como Mesclar

Mesclar

X
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Nome da funcionalidade Tecla de funcionalidade Tecla de funcionalidade
dedicada
programável

Tecla de função

Retorno de chamada

X

X

Desviar todas as
chamadas

X

Estacionamento de
chamada

X

Status da linha de
estacionamento de
chamada

X

Captura de chamada

X

Status da linha de captura
de chamada

X

Conferência

X

X

X

Recusar

X

Não perturbar

X

X

Captura de grupo

X

X

Espera

X

X

Grupos de busca

X

Intercomunicador

X

Identificação de chamada
maliciosa (IDCM)

X

X

Meet Me

X

X

Mobile Connect
(Mobilidade)

X

X

X

X

Silenciar

X

Outra captura
Suporte de PLK para
status da fila
Privacidade
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Nome da funcionalidade Tecla de funcionalidade Tecla de funcionalidade
dedicada
programável
Status da fila

X

Ferramenta de relatórios
de qualidade (QRT)

X

Tecla de função

X

Registro

X

Rediscar

X

X

Discagem rápida

X

X

Status da linha de
discagem rápida

X

X

Suporte para tecla de
espera em fones de
ouvido USB
Transferir

X

X

X

Visão geral do Survivable Remote Site Telephony
Se a comunicação entre o telefone e o servidor Cisco Unified Communications for interrompida, você receberá
uma mensagem de alerta no seu telefone. Se você estiver em uma chamada ativa, essa chamada permanecerá
estabelecida e você entrará em uma situação de failover. Esse failover é um recurso do Survivable Remote
Site Telephony (SRST).
Durante o failover, nem todos os recursos do seu telefone ficam disponíveis. A tabela a seguir descreve os
recursos típicos e sua disponibilidade, embora nem todos os recursos sejam suportados pelo seu telefone. Para
obter mais informações sobre a disponibilidade dos recursos no seu telefone, entre em contato com o
administrador do sistema.

Observação

O SRST não oferece suporte ao IPv6.
Tabela 1: Suporte de recursos durante o failover

Recurso

Com suporte

Nova chamada

Sim

Terminar chamada

Sim

Rediscar

Sim

Notas
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Recurso

Com suporte

Atender

Sim

Espera

Sim

Continuar

Sim

Conferência

Sim

Conferência para chamadas ativas Não
(unir)
Lista de conferências

Não

Transferir

Sim

Notas

A tecla Chamadas ativas não é
exibida.

Transferência para chamadas ativas Não
(transferência direta)
Resposta automática

Sim

Chamada em espera

Sim

ID do chamador

Sim

Indicador sonoro de mensagem em Sim
espera
Tecla de linha programável Todas Sim
as chamadas
Tecla de linha programável
Atender

Sim

Apresentação de sessão unificada Sim

A conferência é o único recurso
suportado.

Correio de voz

Sim

O seu correio de voz não será
sincronizado com outros usuários
no cluster do Cisco Unified
Communications Manager.

Discagem rápida

Sim

Tecla de linha programável Serviço Sim
IRL
Para o correio de voz (iDivert)
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Recurso

Com suporte

Notas

Filtros de linha

Parcialmente

As linhas são suportadas, mas não
podem ser compartilhadas.

Monitoramento de estacionamento Não

A tecla de função Estacionar não é
exibida.

Intercalar

Não

A tecla de função Intercalar não é
exibida.

Mesclar

Não

A tecla de função Mesclar não é
exibida.

Mesclar

Não

A tecla de função Mesclar não é
exibida.

Indicação aprimorada de
mensagem em espera

Não

Os emblemas de contagem de
mensagens não são exibidos na tela
do telefone.
Somente o ícone de Mensagem em
espera é exibido.

Estacionamento de chamada
direcionado

Não

A tecla de função não é exibida.

Reversão da espera

Não

As chamadas permanecem em
espera indefinidamente.

Espera remota

Não

As chamadas são exibidas como
chamadas em espera local.

Meet Me

Não

A tecla de função Meet Me não é
exibida.

Captura

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Captura de grupo

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Outra captura

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

ID de chamada maliciosa

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

QRT

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.
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Recurso

Com suporte

Notas

Grupo de busca

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Intercomunicador

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Mobilidade

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Privacidade

Não

A tecla de função não gera
nenhuma ação.

Retorno de chamada

Não

A tecla de função Retorno de
chamada não é exibida.

Linha compartilhada

Sim

Discagem rápida RLO

Sim

Vídeo

Sim

Videoconferência não é suportada.

Quando o seu telefone perde a conectividade, ele pode exibir uma mensagem como esta: Interrupção
do serviço. Alguns recursos indisponíveis.

Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway
O Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway permite conectar com facilidade e segurança com a rede
corporativa quando se está trabalhando fora do escritório (fora das instalações da empresa). Por padrão, o
recurso fica habilitado.
Quando o telefone detecta que está no modo fora das instalações, a janela Iniciar sessão do Acesso Móvel e
Remoto Através do Expressway é exibida e você pode conectar-se à sua rede corporativa.
Quando você está nas instalações, espera-se que o telefone funcione normalmente.
Pode ser que o telefone não tenha um firmware atual quando enviado para um cliente. Você deve atualizar
para o firmware versão 10.3(1) ou posterior para que o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway
funcione.

Recursos do telefone disponíveis para o Acesso Móvel e Remoto Através do
Expressway
O Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway fornece acesso seguro sem VPN para os serviços de
colaboração de usuários móveis e remotos da Cisco. Porém, para preservar a segurança da rede, ele limita o
acesso a alguns recursos do telefone.
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A lista a seguir mostra os recursos do telefone disponíveis com o Acesso Móvel e Remoto Através do
Expressway.
• Discagem abreviada
• Estacionamento de chamadas direcionado assistido
• LED de Indicação de Ocupação (RLO)
• Atender com LED de Indicação de Ocupação (RLO)
• Discagem rápida com LED de Indicação de Ocupação (RLO)
• Retorno de chamada
• Encaminhamento de chamada
• Notificação de encaminhamento de chamada
• Estacionamento de chamada
• Captura de chamada
• Conferência
• Transferência direta
• Estacionamento de chamada direcionado
• Desviar
• Captura de chamadas de grupo
• Espera/Retoma
• Reversão de espera
• Desvio imediato
• Ingressar
• Conferência Meet Me
• Indicador de mensagem em espera
• Mobile Connect
• Acesso a voz móvel
• Música em espera
• Silenciar
• Discagem no gancho
• Discagem com sinal de adição
• Rediscar
• Discagem rápida
• Transferir
• Discagem de Uniform Resource Identifier (URI)
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Iniciar sessão com o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway
Dica

Você pode armazenar suas informações de login com o User Credentials Persistent for Expressway Sign-In.
Entre em contato com o administrador para habilitar este recurso.

Antes de iniciar
Para poder conectar-se à sua rede corporativa usando o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway,
você deve ter um domínio de serviço, uma senha e um nome de usuário válidos. Se não tiver essas informações,
entre em contato com o administrador.
Você deve redefinir as Configurações de rede ao alternar entre os modos Acesso Móvel e Remoto Através
do Expressway e Cisco Unified Communications Manager. Isto é para limpar a configuração do Servidor
TFTP alternativo. Consulte a seção Redefinição básica no capítulo "Manutenção" deste manual.
Se a opção 150 ou a opção 66 do DHCP estiver habilitada no roteador de rede, você pode ter problemas ao
efetuar login na rede corporativa. Desabilite a opção 150 ou a opção 66 do DHCP no roteador. Caso prefira
não desabilitar essas opções do DHCP, você pode configurar o endereço IP estático diretamente.

Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Digite o seu domínio de serviço no campo Domínio de serviço.
Digite o seu nome de usuário no campo Nome de usuário.
Insira sua senha no campo Senha.
Pressione Enviar.
Se fizer o login com êxito, as informações de início de sessão no Acesso Móvel e Remoto Através do
Expressway poderão ser encontradas na tela Informações do telefone.

Cisco Collaboration Problem Reporting Tool
Você pode usar o Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) para coletar e enviar registros do telefone
e para relatar problemas para o administrador do sistema. Esta ferramenta é encontrada na tela Informações
do telefone.
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Relatar um problema com o Cisco Collaboration Problem Reporting Tool
Observação

Se o carregamento do PRT falhar, você pode acessar o arquivo PRT para o telefone no URL
http://<phone-ip>/FS/<prt-file-name. Este URL é exibido no telefone nos seguintes casos:
• Se o telefone estiver no estado padrão de fábrica. O URL fica ativo por 1 hora. Após 1 hora, você
deve tentar enviar os registros do telefone novamente.
• Se o telefone tiver baixado um arquivo de configuração e o parâmetro de Acesso à Web do Cisco
Unified Communications Manager estiver configurado para Habilitado.

Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8

Pressione Aplicativos.
Selecione Informações do telefone.
Pressione Relatar problema.
Digite a data atual no campo Data do problema. Use o formato dd/mm/aaaa. A data atual aparece nesse
campo por padrão.
Digite uma hora no campo Hora do problema. A hora atual aparece nesse campo por padrão.
Selecione Descrição do problema.
Selecione uma descrição na lista exibida.
Pressione Enviar.

Configurar um telefone VPN para o Acesso Móvel e Remoto Através do
Expressway
Se o telefone estiver configurado para uso com uma rede privada virtual (VPN), você deve redefinir as
Configurações de rede a fim de limpar a configuração TFTP alternativo para que seja possível acessar a rede
da empresa com o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway. Isto garante que o telefone detectará a
rede fora das instalações e fará com que o telefone não faça uma conexão com VPN.

Antes de iniciar
Para concluir este procedimento, você deve ter um domínio de serviço, uma senha e um nome de usuário
válidos. Se não tiver essas informações, entre em contato com o administrador.

Procedimento
Etapa 1 Escolha Configurações admin no menu Aplicativos.
Etapa 2 Escolha Redefinir configurações.
Etapa 3 Escolha Configurações de rede.
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O telefone é redefinido.
Etapa 4 Efetue login na sua rede com o Acesso Móvel e Remoto Através do Expressway.

Configurar um telefone para usar com VPN
Antes de iniciar
Para concluir este procedimento, você deve ter um endereço de servidor TFTP válido. Se não tiver essas
informações, entre em contato com o administrador.

Procedimento
Etapa 1 Escolha Configurações admin no menu Aplicativos.
Etapa 2 Escolha Configuração Ethernet.
Usuários do Telefone IP Cisco 8861: Escolha Configurações wifi ou Configuração Ethernet.
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9

Escolha Configuração IPv4.
Vá para TFTP alternativo e escolha On.
Escolha Servidor TFTP 1.
Digite o endereço do seu servidor TFTP no campo Servidor TFTP 1.
Escolha Aplicar.
Escolha Continuar.
Escolha Sair.
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Preferências do usuário
• Alterar o papel de parede, página 109
• Alterar o toque, página 110
• Ajustar o brilho, página 110
• Ajustar o contraste, página 111
• Alterar o tamanho da fonte, página 111
• Alterar o nome do telefone, página 112
• Ajustar o retorno de áudio do fone de ouvido, página 113
• Serviços de Telefone, página 113
• Configurações da linha, página 114
• Ajustar a exposição do vídeo, página 114
• Ajustar a largura de banda do vídeo, página 114
• Habilitar o vídeo através do computador, página 115

Alterar o papel de parede
O administrador do sistema controla se é possível alterar o papel de parede. Se for possível alterar o papel de
parede, você pode configurar o telefone com papéis de parede que são fornecidos com o telefone ou com um
papel de parede personalizado. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.
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Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use o teclado de navegação e a tecla Selecionar para deslocar-se e selecione Configurações>Papel de parede.
Etapa 3 Selecione uma opção de papel de parede.
Etapa 4 Pressione Visualizar para ver o papel de parede na tela do telefone.
Etapa 5 Pressione Definir para aplicar o papel de parede no telefone.
Etapa 6 Pressione Sair.

Alterar o toque
Você pode escolher um toque diferente para cada linha, o qual o seu telefone reproduzirá para indicar uma
chamada recebida. Para obter informações sobre a adição de toques personalizados ao telefone, entre em
contato com o administrador do sistema.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use o teclado de navegação e a tecla Selecionar para deslocar-se e selecione Configurações>Toque.
Etapa 3 Se o telefone tiver várias linhas, selecione uma linha e pressione Editar ou Selecionar.
Etapa 4 Realce um toque.
Etapa 5 Pressione Reproduzir para reproduzir o toque de exemplo.
Etapa 6 Pressione Definir para aplicar o toque.
Etapa 7 Para aplicar o toque a todas as linhas, pressione Aplicar a todas.
Etapa 8 Pressione Sair para voltar para a tela Configurações.

Ajustar o brilho
Você pode ajustar o nível de brilho da tela do telefone.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Configurações>Brilho.
Etapa 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para aumentar o brilho, pressione o Cluster de navegação para cima ou para a direita.
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• Para diminuir o brilho, pressione o Cluster de navegação para baixo ou para a esquerda.
Etapa 4 Pressione Salvar para definir o brilho ou pressione Cancelar para sair.

Ajustar o contraste
Você pode ajustar o contraste no Telefone IP Cisco 8811.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Configurações>Contraste.
Etapa 3 Execute um dos seguintes procedimentos:
• Para aumentar o contraste, pressione o Cluster de navegação para cima ou para a direita.
• Para diminuir o contraste, pressione o Cluster de navegação para baixo ou para a esquerda.
Etapa 4 Pressione Salvar para definir o contraste ou pressione Cancelar para sair.

Alterar o tamanho da fonte
Você pode aumentar ou diminuir o número máximo de caracteres que o telefone exibe alterando o tamanho
da fonte dos caracteres exibidos. Para aumentar o número máximo de caracteres exibidos, selecione um
tamanho de fonte menor. Para diminuir o número máximo de caracteres exibidos, selecione um tamanho de
fonte maior.
O tamanho da fonte afeta os seguintes rótulos:
• tela da chamada (nome do chamador e rótulo da tecla de função)
• nome do chamador no Histórico de chamadas
• rótulo da linha na tela do telefone
A tabela a seguir descreve a definição da configuração e os tamanhos de fonte correspondentes.
Definição da
configuração

Rótulo da linha Sessão da
Sessão da
chamada: nome chamada:
do chamador
número do
chamador

Histórico de
chamadas

KEM

Enorme

1ª linha: 26 px

Nome: 26 px

1ª linha: 26 px

2ª linha: 22 px

26 px

22 px

Número: 24 px 2ª linha: 22 px
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Definição da
configuração

Rótulo da linha Sessão da
Sessão da
chamada: nome chamada:
do chamador
número do
chamador

Histórico de
chamadas

KEM

Grande

1ª linha: 24 px

Nome: 24 px

1ª linha: 24 px

24 px

20 px

2ª linha: 20 px
Regular
(padrão)

1ª linha: 22 px

Pequena

1ª linha: 20 px

Número: 22 px 2ª linha: 20 px
22 px

18 px

2ª linha: 18 px

1ª linha: 18 px

1ª linha: 22 px

Número: 20 px 2ª linha: 18 px
20 px

16 px

2ª linha: 16 px
Minúscula

Nome: 22 px

Nome: 20 px

1ª linha: 20 px

Número: 18 px 2ª linha: 16 px
18 px

2ª linha: 14 px

14 px

Nome: 18 px

1ª linha: 18 px

Número: 16 px 2ª linha: 14 px

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e escolha Configurações>Tamanho da fonte.
Etapa 3 Escolha Tamanho da fonte.
Etapa 4 Escolha Minúscula, Pequena, Regular, Grande ou Enorme e pressione Definir.
Etapa 5 Pressione Sair para voltar para a tela Configurações.

Alterar o nome do telefone
Você pode alterar o nome padrão do telefone.

Procedimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

No telefone, selecione Aplicativos.
Role e selecione Configurações>Nome do telefone.
Use o teclado para digitar um nome.
Pressione Aplicar para salvar as alterações ou pressione Reverter para cancelar a alteração.
Pressione Sair.
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Ajustar o retorno de áudio do fone de ouvido
Se o administrador do sistema tiver configurado a funcionalidade de Controles do retorno de áudio do fone
de ouvido no seu telefone, você pode especificar o volume do fone de ouvido no seu telefone.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para selecionar Configurações>Retorno de áudio do fone de
ouvido.
Etapa 3 Selecione um destes níveis de retorno de áudio:
• Alto
• Normal
• Baixo
• Desativado
Etapa 4 Pressione Sair.

Serviços de Telefone
Os serviços de telefone podem incluir recursos especiais do telefone, dados da rede e informações com base
na Web (como cotações da bolsa e listas de filmes). Você deve fazer a assinatura de um serviço de telefone
por meio do Portal de autoatendimento para poder acessar o serviço no telefone.
Para obter mais informações, entre em contato com o administrador do sistema.
Se apenas um serviço estiver configurado, ele é aberto por padrão. Se mais de um serviço estiver configurado,
selecione uma opção no menu.
Selecione um serviço usando umas destas teclas de funcionalidade:
•

(Tecla de funcionalidade configurada pelo administrador do sistema)

•

Mensagens

•

Aplicativos

•

Contatos

Para obter informações sobre o Portal de autoatendimento do Cisco Unified Communications, consulte o
Manual do usuário do Portal de autoatendimento do Cisco Unified Communications, localizado em http://
www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.html.
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Configurações da linha
As configurações da linha afetam uma linha telefônica específica (número de diretório) no seu telefone. As
configurações da linha podem incluir encaminhamento de chamadas, indicadores de mensagens visuais e de
áudio em espera, indicadores de mensagens de voz, padrões de toque e outras configurações específicas da
linha.
Você pode alterar as configurações da linha usando o Portal de autoatendimento do Cisco Unified
Communications. Para obter informações, consulte o Manual do usuário do Portal de autoatendimento do
Cisco Unified Communications, localizado em http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/
useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_self-care-user-guide-1051.html.

Ajustar a exposição do vídeo
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos

.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Configurações > Vídeo > Exposição.
Etapa 3 Ajustar o brilho:
• Para aumentar o brilho, pressione a seta para cima no teclado de navegação.
• Para diminuir o brilho, pressione a seta para baixo no teclado de navegação.
Etapa 4 Pressione Salvar para definir o brilho ou pressione Cancelar para voltar para a tela anterior.

Ajustar a largura de banda do vídeo
Durante uma chamada de vídeo, o vídeo pode parar inesperadamente ou ficar fora de sincronização com o
áudio. Altere a configuração da largura de banda do vídeo para resolver este problema.
A largura de banda mínima para o vídeo é 64 kbps. A configuração de largura de banda automática está
selecionada por padrão.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
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.
Etapa 2 Use o teclado de navegação e a tecla Selecionar para deslocar-se e selecione Configurações > Vídeo >
Largura de banda.
Etapa 3 Selecione uma das configurações predefinidas de largura de banda, de 2 Mbps a 250 Kbps.
Etapa 4 Pressione Salvar para definir a largura de banda ou pressione Cancelar para voltar para a tela anterior.

Habilitar o vídeo através do computador
Durante uma chamada de vídeo, é possível enviar e receber vídeo pelo computador enquanto o áudio permanece
no Telefone IP Cisco. Conecte um PC à porta de PC do telefone e faça login no Cisco Jabber para Windows.
O telefone deve estar conectado à primeira placa de interface de rede (NIC1) do PC.

Observação

O recurso Vídeo através do computador requer o Cisco Jabber para Windows 9.7(5) e posterior e a versão
mais recente do Cisco Media Services Interface (MSI) para funcionar. Entre em contato com o administrador
se você não tiver a versão mais recente do Cisco Jabber para Windows ou do MSI. Para obter uma lista
de requisitos de hardware e software, consulte Notas de versão do Cisco Jabber para Windows 9.7(5) ou
posterior.

Procedimento
Etapa 1 Selecione Aplicativos

> Configurações.
Etapa 2 Use o teclado de navegação e a tecla Selecionar para selecionar Vídeo.
Etapa 3 Selecione Vídeo através do computador para ativar ou desativar o recurso.
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Acessórios
• Lista de acessórios, página 117
• Exibir a lista de acessórios, página 118
• Exibir detalhes dos acessórios, página 119
• Dispositivos USB, página 119
• Configurar banda larga para um fone de ouvido analógico, página 121
• Fones de ouvido Bluetooth, página 121
• Fones de ouvido USB, página 125
• Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800, página 125

Lista de acessórios
O seu telefone é compatível com acessórios da Cisco e de outros fabricantes.
Acessório

Tipo

Telefone IP Cisco
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

Não
compatível

2

2

3

3

Acessórios da Cisco
Módulo de Módulo
Não
expansão complementar compatível
de teclas
do
Telefone
IP Cisco
8800
Acessórios de terceiros
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Acessório

Tipo

Telefone IP Cisco
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

Analógico

X

X

X

X

X

X

Banda
larga
analógica

X

X

X

X

X

X

Bluetooth

—

X

X

—

X

X

USB

—

—

X

X

X

X

Microfone PC externo

—

—

—

—

X

X

Alto-falantes PC externo

—

—

—

—

X

X

Fone de
ouvido

Exibir a lista de acessórios
Você pode conectar hardware externo ao telefone usando um conector, o Bluetooth ou o USB. A lista de
acessórios, por padrão, contém um fone de ouvido analógico que pode ser configurado para habilitar banda
larga.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Para exibir a maioria dos acessórios, use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione
Acessórios.
Uma lista de acessórios do telefone é exibida.
Etapa 3 Para exibir os acessórios Bluetooth, use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione
Bluetooth.
Uma lista de acessórios Bluetooth é exibida.
Etapa 4 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.
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Exibir detalhes dos acessórios
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Acessórios.
Uma lista de acessórios do telefone é exibida.
Etapa 3 Selecione um acessório na lista e pressione Mostrar detalhes.
A tela do telefone exibe os detalhes do acessório selecionado. As informações exibidas na tela do telefone
dependem do acessório selecionado. A maioria dos acessórios fornece estes detalhes:
• Nome do dispositivo
• Nome do host
• Tipo de dispositivo
• Serviço do dispositivo
• Versão do firmware
• Status Emparelhado (para dispositivos Bluetooth)
• Status Conectado
• Status Configurado
Etapa 4 Pressione Configurar para configurar o acessório selecionado para o seu telefone.
Etapa 5 Pressione Sair para voltar para a tela Aplicativos.

Dispositivos USB
Cada porta USB suporta um máximo de cinco dispositivos compatíveis e não compatíveis que estejam
conectados ao telefone. Cada dispositivo conectado ao telefone é incluído na contagem máxima de dispositivos.
Por exemplo, o telefone pode suportar cinco dispositivos USB na porta lateral e cinco dispositivos USB padrão
adicionais na porta traseira. Muitos produtos USB de terceiros contêm mais de um dispositivo USB e, dessa
forma, contam como mais de um dispositivo. Por exemplo, um dispositivo USB de terceiros pode conter um
hub interno e um fone de ouvido, contando dessa forma como dois dispositivos USB.
Se você usar um hub USB e remover o cabo USB da porta do telefone ou do dispositivo durante uma chamada
ativa, isto pode fazer com que o telefone ou dispositivo reinicie. Para obter mais informações, entre em contato
com o administrador do sistema.
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Carregamento de dispositivos móveis
Você pode usar a porta USB no Telefone IP Cisco para carregar o seu dispositivo móvel, se o dispositivo
tiver uma conexão USB. O carregamento por USB é suportado nas seguintes portas:
• Porta lateral: suporta o carregamento de baixa voltagem com uma corrente de carregamento com valor
máximo de 500 mA (2,5 Watt)
• Porta traseira: suporta os modos SDP e DCP, com o SDP suportando um máximo de 500 mA de corrente
de carregamento e o DCP suportando o carregamento rápido com um máximo de 2,1 A de corrente de
carregamento (10,5 Watt)

Observação

A porta traseira só está disponível nos Telefones IP Cisco 8861 e 8865.

O Telefone IP Cisco continua carregando o dispositivo móvel enquanto está no modo de economia de energia,
mas interrompe o carregamento no modo de suspensão profunda.
O recurso de carregamento por USB é compatível com os seguintes dispositivos móveis:
• Apple
◦ iPAD 1, 2, 3 e 4
◦ iPAD Air
◦ iPAD mini
◦ Série iPhone 4 e iPhone 5
• Samsung
◦ Tablet
◦ Série Note 2 e Note 3
◦ Série Galaxy S4

Observação

Outros dispositivos móveis são suportados, mas pode haver casos de incompatibilidade nos quais eles não
serão carregados.
Ao carregar o seu dispositivo móvel usando o Telefone IP Cisco, aplicam-se as seguintes condições:
• Ao conectar um tablet, leva cerca de 3 segundos para que o carregamento inicie. Quando ele está
totalmente ou quase totalmente carregado, o ícone de carregamento não é exibido e a capacidade da
bateria pode diminuir com o tempo.

Observação

Você pode forçar a exibição do ícone de carregamento desconectando e conectando no
seu dispositivo.
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• No modo PoE, ao conectar um tablet, o ícone de carregamento não é exibido e a capacidade da bateria
pode diminuir com o tempo.
• Se a capacidade da bateria do seu dispositivo móvel estiver inferior a 90% quando conectá-lo, você
notará que o carregamento iniciará imediatamente, será interrompido por 2 segundos e, em seguida, será
retomado.
• Se você desconectar o tablet e imediatamente conectar um fone de ouvido USB ao tablet, o telefone
reconhecerá o fone de ouvido USB com um atraso de 3 segundos.
• Quando mais de um Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 estiver conectado, a porta
USB traseira não poderá realizar o carregamento rápido do dispositivo.

Configurar banda larga para um fone de ouvido analógico
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Acessórios.
Uma lista de acessórios do telefone é exibida.
Etapa 3 Selecione Fone de ouvido analógico>Configuração.
A tela do telefone exibe o status da banda larga do fone de ouvido analógico.
Etapa 4 Pressione On ou Off para habilitar ou desabilitar a banda larga do fone de ouvido analógico.
Etapa 5 Pressione Voltar para voltar para a tela Acessórios.

Fones de ouvido Bluetooth
Para o Telefone IP Cisco 8851 e 8861. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível com Bluetooth.
Este recurso também é compatível com os Telefones IP Cisco 8845 e 8865.
Os Telefones IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865 são compatíveis com a tecnologia Bluetooth de Classe 1
quando os fones de ouvido são compatíveis com Bluetooth. O Bluetooth habilita conexões sem fio de largura
de banda baixa dentro de um alcance de 66 pés (20 metros). O melhor desempenho é no alcance de 3 a 6 pés
(de 1 a 2 metros).
Ao usar fones de ouvido Bluetooth com seu telefone, aplicam-se estas condições:
• Você pode emparelhar e conectar até 50 fones de ouvido Bluetooth e smartphones ao seu telefone, porém
o último fone de ouvido Bluetooth ou smartphone conectado se torna o padrão para uso com o telefone.
• Depois que um fone de ouvido Bluetooth é conectado, desligá-lo e ligá-lo o reconecta ao telefone. As
instruções a seguir são aplicáveis ao usar o fone de ouvido Bluetooth:
◦ Se você tiver tanto um fone de ouvido Bluetooth quanto um fone de ouvido analógico conectado
ao telefone, somente um tipo funcionará em qualquer momento. Usar um fone de ouvido USB
desabilita o fone de ouvido Bluetooth e o fone de ouvido analógico.
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◦ Habilite o fone de ouvido Bluetooth para desabilitar o fone de ouvido analógico.
◦ Desabilite o fone de ouvido Bluetooth para habilitar o fone de ouvido analógico.
◦ Desconecte o fone de ouvido USB e, em seguida, habilite o fone de ouvido Bluetooth ou o fone
de ouvido analógico.
• Para obter a cobertura ideal do fone de ouvido, use o fone de ouvido Bluetooth dentro de uma distância
de 10 pés (3 metros) do telefone, embora a cobertura do Bluetooth se estenda até cerca de 30 pés (9
metros) do telefone.
• O seu telefone é compatível com o perfil Viva-voz do Bluetooth. Se o seu fone de ouvido Bluetooth for
compatível com estes recursos, você poderá executar estas funções de chamada a partir do fone de ouvido
Bluetooth:
◦ Atender uma chamada
◦ Terminar uma chamada
◦ Alterar o volume do fone de ouvido para uma chamada
◦ Rediscar
◦ ID do chamador
◦ Rejeitar
◦ Desviar
◦ Colocar em espera e Aceitar
◦ Liberar e Aceitar
Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do fone de ouvido Bluetooth.
Para obter uma lista dos fones de ouvido compatíveis, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/ucphone_headsets.html.
Ao usar um fone de ouvido Bluetooth, há possibilidade de problemas de interferência. Portanto, a Cisco
recomenda que você reduza a proximidade de outros dispositivos de 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, fornos
de micro-ondas e objetos metálicos grandes.
Para que um fone de ouvido Bluetooth sem fio funcione, ele não precisa estar dentro da linha de visão direta
do telefone, mas algumas barreiras, como paredes ou portas, e a interferência de outros dispositivos eletrônicos
podem afetar a conexão.

Adicionar um acessório Bluetooth
Somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível
com Bluetooth.
Para adicionar um acessório Bluetooth, ele deve ser detectável pelo telefone. Procure um LED intermitente
em um acessório Bluetooth como indicação de que ele é detectável. Para obter mais informações, consulte a
documentação do fabricante do acessório Bluetooth.
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Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione Bluetooth.
Etapa 3 Selecione Adicionar acessório Bluetooth.
O telefone procura acessórios detectáveis que são compatíveis. Quando um acessório é encontrado, é adicionado
à lista na tela Adicionando acessório Bluetooth.
Etapa 4 Selecione o acessório e pressione Conectar.
O telefone tenta automaticamente conectar o acessório usando um PIN de dispositivo Bluetooth de “0000”.
Etapa 5 Se o acessório exigir um PIN diferente e aparecer a tela Adição de PIN, insira o PIN do acessório.
Quando a conexão está concluída, é exibida uma marca de seleção ao lado do acessório conectado.
Quando o Bluetooth é ativado, o ícone de Bluetooth ativo

é exibido no cabeçalho da tela do telefone.

Conectar um acessório Bluetooth
Somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível
com Bluetooth.

Antes de iniciar
Para conectar um acessório Bluetooth, ele já deve ter sido adicionado como um acessório ao telefone.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione um acessório Bluetooth e pressione Conectar.
Quando a conexão está concluída, é exibida uma marca de seleção ao lado do acessório conectado.
Quando o Bluetooth é ativado, o ícone de Bluetooth ativo

é exibido no cabeçalho da tela do telefone.

Ativar o Bluetooth
Somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível
com Bluetooth.
Caso o administrador do sistema tenha configurado o recurso Bluetooth para o seu telefone, você pode ativá-lo
e desativá-lo a partir do telefone.
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Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Use a tecla Selecionar e Cluster de navegação para deslocar-se e selecione Bluetooth.
Etapa 3 Pressione On.
O ícone Bluetooth
aparece no cabeçalho da tela do telefone.
Etapa 4 (Opcional) Para adicionar um acessório Bluetooth a partir dessa tela, selecione Bluetooth novamente e
pressione Adicionar acessório.
Etapa 5 Para desativar o Bluetooth, pressione Aplicativos
.
Etapa 6 Use a tecla Selecionar e o teclado de navegação para deslocar-se e selecione Configurações.
Etapa 7 Selecione Bluetooth.
Etapa 8 Pressione Off.
O ícone Bluetooth

desaparece do cabeçalho da tela do telefone.

Desconectar um acessório Bluetooth
Somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível
com Bluetooth.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione um acessório Bluetooth e, em seguida, pressione Desconectar.

Excluir um acessório Bluetooth
Somente para o Telefone IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865. O Telefone IP Cisco 8851NR não é compatível
com Bluetooth.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
.
Etapa 2 Selecione um acessório Bluetooth e pressione Excluir.
O acessório Bluetooth é desconectado (se estava conectado) e não é exibido na lista Acessórios.
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Fones de ouvido USB
Somente para os Telefones IP Cisco 8851, 8851NR e 8861.
Os fones de ouvido USB também são compatíveis com o Telefone IP Cisco 8865.
Seu telefone é compatível com dispositivos de fone de ouvido USB conectados a todas as portas USB, incluindo
a porta USB lateral, a porta USB traseira e as portas USB do Módulo de expansão de teclas.
Para obter uma lista dos fones de ouvido compatíveis, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/ucphone_headsets.html.
Os fones de ouvido USB não listados acima podem não funcionar corretamente quando conectados à porta
USB. Para obter mais informações, consulte a documentação do fabricante do fone de ouvido USB.
Ao usar fones de ouvido USB com seu telefone, aplicam-se estas condições:
• A prioridade do fone de ouvido USB sobre fones de ouvido Bluetooth ou analógicos depende do estado
de conexão do fone de ouvido (somente um fone de ouvido pode ser conectado de cada vez).
• Durante uma chamada com uso de fone de ouvido, o caminho do áudio muda automaticamente se você
conectar um fone de ouvido USB, porém não muda automaticamente se você desconectar um fone de
ouvido USB.
• O telefone exibe uma mensagem apropriada quando você conecta o fone de ouvido USB ou ajusta o
volume usando a tecla de controle de volume do telefone.

Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800
O Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 (KEM) se conecta aos Telefones IP Cisco 8851,
8851NR, 8861 ou 8865 e permite adicionar a exibição de linhas extras ou teclas programáveis ao seu telefone.
As teclas programáveis podem ser configuradas como teclas de linhas telefônicas, teclas de discagem rápida
ou teclas de funções do telefone.
É possível adicionar vários Módulos de expansão ao Telefone IP Cisco 8851, 8851NR, Telefone IP Cisco
8861 e 8865.

Observação

Modelo de Telefone IP Cisco Unified

Número de Módulos de expansão suportados

8851 e 8851NR

2 Módulos de expansão com 72 linhas ou teclas

8861 e 8865

3 Módulos de expansão com 108 linhas ou teclas

O Telefone IP Cisco 8811, Telefone IP Cisco 8841 e 8845 não são compatíveis com o Módulo de expansão
de teclas do Telefone IP Cisco 8800.
Quando vários KEMs estão conectados, eles são numerados de acordo com a ordem em que foram conectados
ao telefone. Por exemplo:
• O Módulo de expansão de teclas 1 é o módulo de expansão mais próximo do telefone.
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• O Módulo de expansão de teclas 2 é o módulo de expansão do meio.
• O Módulo de expansão de teclas 3 é o módulo de expansão mais à direita.
A figura a seguir mostra um Telefone IP Cisco 8861 com três Módulo de expansão de teclas do Telefone IP
Cisco 8800.

Atenção

Os slots na lateral do telefone foram projetados somente para a coluna de conectores do KEM. Inserir
outros objetos danificará o telefone permanentemente.

Recursos do Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800
O Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 inclui os seguintes recursos.

Tela de LCD: exibe o número de telefone, o número de discagem rápida (ou o nome ou outro
rótulo de texto), serviços do telefone, recursos do telefone ou a Privacidade atribuída a cada
tecla.
Os ícones que indicam o status da linha são exibidos de forma semelhante aos do Telefone IP
Cisco ao qual o Módulo de expansão de teclas está conectado e funcionam da mesma maneira.
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1

Teclas iluminadas: 18 teclas de linha. Dependendo do modo, cada tecla ou par de teclas
corresponde a uma linha (como no Telefone IP Cisco). Para mais informações, consulte a
descrição do modo de uma coluna e de duas colunas a seguir à tabela. As luzes entre cada tecla
indicam o estado da linha correspondente, como a seguir:
• Linha disponível: luz desligada
• Linha sendo usada por você: luz verde contínua
• Linha sendo usada por outra pessoa: luz vermelha contínua
• Linha tocando: luz âmbar contínua
• Você tem uma chamada em espera: luz verde contínua
• Outra pessoa tem uma chamada em espera em uma linha compartilhada: luz vermelha
contínua
• Transferência de chamada: luz verde contínua
• Chamada tocando em uma página inativa: luz desligada

2

Teclas de deslocamento: 2 teclas. Cada tecla corresponde a uma página de 18 teclas de linha. A
tecla para a página um é identificada com o número 1 e a tecla para a página dois é identificada
com o número 2. As luzes abaixo de cada tecla indicam o estado da página, como a seguir:
• A página está em exibição: luz verde contínua
• A página não está em exibição: luz desligada
• A página não está em exibição, com uma ou mais chamadas de alerta na mesma: luz âmbar
contínua
• A página está em exibição, com uma ou mais chamadas de alerta na mesma: luz verde
contínua

O administrador configura o Módulo de expansão de teclas para ser exibido no modo de uma coluna ou de
duas colunas.
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Modo de uma coluna
No modo de uma coluna, cada linha na exibição corresponde a uma linha telefônica, e essa linha pode
ser acessada por meio da tecla à esquerda ou da tecla à direita. Nesta configuração, o Módulo de expansão
de teclas exibe 9 linhas na página 1 e 9 linhas na página 2. O gráfico a seguir mostra o modo de uma
coluna.

Modo de duas colunas
No modo de duas colunas, cada uma das teclas à esquerda e à direita da tela é atribuída a linhas diferentes.
Nesta configuração, o Módulo de expansão de teclas exibe 18 linhas na página 1 e 18 linhas na página
2. O gráfico a seguir mostra o modo de duas colunas.
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Realizar uma chamada no Módulo de expansão de teclas
Procedimento
Etapa 1 Pressione a tecla de linha no Módulo de expansão de teclas.
Etapa 2 Disque um número de telefone.

Configurar teclas KEM
Antes de configurar as teclas KEM, entre em contato com o administrador do sistema para obter as seguintes
informações para acessar o Portal de autoatendimento:
• URL
• nome de usuário e senha
Após obter essas informações, você pode configurar os números de discagem rápida ou programar as teclas
para acessar os serviços de telefone. Os serviços de telefone podem incluir, por exemplo, previsão do tempo,
cotações na bolsa ou calendários e diretórios corporativos.

Ajustar o brilho do Módulo de expansão de teclas
Procedimento
Etapa 1 Pressione Aplicativos
no telefone.
Etapa 2 Use o teclado de navegação e a tecla Selecionar para deslocar-se e selecione Configurações.
Etapa 3 Selecione Brilho.
Etapa 4 Selecione Módulo de expansão de teclas.
Etapa 5 Se necessário, selecione o número KEM.
Etapa 6 Ajuste o brilho.
• Para aumentar o brilho, pressione a seta para a direita no teclado de navegação.
• Para diminuir o brilho, pressione a seta para a esquerda no teclado de navegação.
Etapa 7 Pressione Salvar para definir o brilho ou pressione Cancelar para sair.
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Acessórios
Ajustar o brilho do Módulo de expansão de teclas
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Perguntas mais frequentes
• Por que não consigo ver todas as chamadas ativas no meu telefone?, página 132
• Como faço para redirecionar uma chamada recebida?, página 132
• Como faço para silenciar uma chamada que está tocando se eu estiver em uma outra chamada?, página
132
• Como faço para retomar uma chamada que está em espera?, página 132
• Qual é a diferença entre as teclas à esquerda e as teclas à direita da tela?, página 133
• Por que as teclas de função mudam constantemente?, página 133
• Qual é a melhor forma de ver as chamadas quando eu tenho uma linha compartilhada ou várias linhas?,
página 133
• O que eu devo fazer se pressionar uma tecla acidentalmente durante uma chamada?, página 134
• Como faço para verificar as chamadas perdidas?, página 134
• Como faço para sair de um aplicativo em execução?, página 134
• Como faço para conectar duas chamadas e, em seguida, sair da linha?, página 135
• O que a tecla de função Trocar faz?, página 135
• Como faço para cancelar uma conferência ou uma transferência após iniciá-la?, página 136
• Como faço para juntar duas chamadas em uma única chamada de conferência? , página 136
• Por que o meu telefone não é reativado?, página 136
• O que significam quatro toques consecutivos?, página 137
• Por que eu não consigo ver o vídeo em uma chamada?, página 137
• O que acontece ao vídeo quando eu coloco uma chamada em espera?, página 137
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Por que não consigo ver todas as chamadas ativas no meu
telefone?
Pergunta
Por que não consigo ver todas as chamadas ativas no meu telefone?
Resposta
Quando há mais chamadas do que teclas de sessão disponíveis no telefone, você pode rolar para vê-las. As
chamadas são ordenadas das mais antigas para as mais recentes, com a chamada mais antiga no topo da lista.

Como faço para redirecionar uma chamada recebida?
Pergunta
Como faço para redirecionar uma chamada recebida quando estou em uma chamada?
Resposta
Para redirecionar uma chamada recebida (tocando) enquanto estiver em outra chamada, destaque a chamada
recebida e, em seguida, pressione Recusar. De outro modo, pressione Recusar para redirecionar a chamada
ativa atual.

Como faço para silenciar uma chamada que está tocando se
eu estiver em uma outra chamada?
Pergunta
Como faço para silenciar uma chamada que está tocando se eu estiver em outra chamada?
Resposta
Você pode silenciar a chamada recebida (que está tocando). Pressione Volume para baixo uma vez e, em
seguida, deixe a chamada recebida ir para o número de destino (correio de voz ou número predefinido
configurado pelo administrador do sistema).

Como faço para retomar uma chamada que está em espera?
Pergunta
Como faço para retomar uma chamada que está em espera?
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Resposta
Para retomar uma chamada em espera, você pode usar qualquer um dos métodos a seguir:
• Pressione a tecla de sessão verde intermitente.
• Pressione a sessão da chamada no visor do telefone.
• Pressione Retomar.
• Realce a chamada usando o Cluster de navegação e pressione a tecla Selecionar.
• Pressione Espera.

Qual é a diferença entre as teclas à esquerda e as teclas à
direita da tela?
Pergunta
Qual é a diferença entre as teclas à esquerda e as teclas à direita da tela?
Resposta
O telefone contém teclas de função à esquerda e teclas de sessão de chamada à direita. Use as teclas de função
para acessar as funções (como a discagem rápida) ou para selecionar uma linha telefônica. Use as teclas de
sessão de chamada para realizar tarefas relacionadas com as chamadas, como efetuar uma nova chamada,
retomar uma chamada em espera ou verificar o correio de voz. As posições das teclas de sessão e das teclas
de função podem ser invertidas nos telefones que usam uma configuração local com orientação de leitura da
direita para a esquerda, como hebraico e árabe.

Por que as teclas de função mudam constantemente?
Pergunta
Por que as teclas de função mudam constantemente?
Resposta
As teclas de função atuam somente na chamada ou no item de menu selecionado (destacado). As teclas de
função que são exibidas dependem da chamada ou do item selecionado.

Qual é a melhor forma de ver as chamadas quando eu tenho
uma linha compartilhada ou várias linhas?
Pergunta
Qual é a melhor forma de ver as chamadas quando eu tenho uma linha compartilhada ou várias linhas?
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Resposta
Se você tiver uma linha compartilhada ou várias linhas, é recomendável usar a função Todas as chamadas
para ver as chamadas. Ao pressionar a tecla Todas as chamadas (à esquerda), todas as chamadas de todas
as linhas são listadas na tela do telefone em ordem cronológica (a mais antiga primeiro). Se você não tiver
uma tecla Todas as chamadas, entre em contato com o administrador do sistema para configurar essa função.
O administrador também pode configurar a tecla da sua linha principal para funcionar da mesma forma que
a tecla Todas as chamadas.

O que eu devo fazer se pressionar uma tecla acidentalmente
durante uma chamada?
Pergunta
O que eu devo fazer se pressionar uma tecla acidentalmente durante uma chamada?
Resposta
Se você estiver em uma chamada e pressionar uma tecla de outra linha, a exibição da linha irá mudar. A
chamada atual sairá de exibição e as chamadas da linha recentemente selecionada serão exibidas. Para exibir
novamente a chamada na qual você está, selecione a linha que está ativa, pressione Todas as chamadas ou
pressione a tecla Linha principal se ela tiver sido configurada pelo administrador para exibir todas as chamadas.

Como faço para verificar as chamadas perdidas?
Pergunta
Como faço para verificar as chamadas perdidas no meu telefone?
Resposta
Para verificar as chamadas perdidas no seu telefone:
• Pressione Aplicativos

, selecione Recentes e pressione Chamadas perdidas.

• Pressione Todas as chamadas e, em seguida, pressione Chamadas perdidas.

Como faço para sair de um aplicativo em execução?
Pergunta
Como faço para sair de um aplicativo em execução?
Resposta
Para sair de um aplicativo em execução siga os passos a seguir:
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1 Pressione Aplicativos

.

2 Desloque-se e selecione Aplicativos em execução.
3 Selecione um aplicativo em execução e pressione Fechar aplicativo para fechá-lo.
Quando solicitado, salve as alterações.
4 Pressione Sair para encerrar o aplicativo em execução.
Se você não sair de um aplicativo em execução, ele continuará sendo executado em segundo plano.

Como faço para conectar duas chamadas e, em seguida, sair
da linha?
Pergunta
Como faço para conectar duas chamadas e, em seguida, sair da linha?
Resposta
Quando você estiver em uma chamada ativa (não em espera), faça o seguinte:
1 Pressione Transferir
maneiras:

e introduza o número de telefone do destinatário da transferência de uma destas

• Pressione a tecla de sessão de uma chamada em espera.
• Introduza o número de telefone do destinatário da transferência.
• Desloque-se até um registro do Histórico de chamadas e pressione Chamada.
• Pressione uma tecla de discagem rápida.
• Pressione Discagem rápida, digite um número de discagem rápida ou realce o número que você
deseja chamar e pressione Discagem rápida novamente.
• Pressione Chamadas ativas e selecione uma chamada em espera. A transferência é concluída
imediatamente.
2 Pressione Transferir novamente. Não é necessário esperar que o destinatário atenda para completar a
transferência.

O que a tecla de função Trocar faz?
Pergunta
O que a tecla de função Trocar faz?
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Resposta
A tecla de função Trocar permite alternar entre duas chamadas antes de concluir a transferência ou de criar
uma conferência. Esse recurso permite que você consulte privadamente a(s) parte(s) em cada chamada antes
de juntar as chamadas em uma conferência.

Como faço para cancelar uma conferência ou uma transferência
após iniciá-la?
Pergunta
Eu posso cancelar uma conferência ou um procedimento de transferência após tê-lo iniciado?
Resposta
Sim, antes de concluir a conferência ou transferência, você pode pressionar Liberar ou Cancelar para
cancelá-la.

Como faço para juntar duas chamadas em uma única chamada
de conferência?
Pergunta
Como faço para juntar duas chamadas em espera em uma única chamada de conferência?
Resposta
Certifique-se de que uma das chamadas está ativa (não em espera). Se ambas as chamadas estiverem em
espera, retome uma das chamadas e, em seguida:
1 Pressione Conferência

.

2 Pressione a tecla de linha para a outra chamada (em espera).
A conferência é iniciada. A conferência é estabelecida na linha que tinha a chamada ativa.

Por que o meu telefone não é reativado?
Pergunta
Por que a função de “reativar” do meu telefone não funciona quando já funcionou antes?
Resposta
Se o administrador do sistema tiver configurado o telefone para EnergyWise, o telefone pode estar em
inatividade (desligado). O administrador do sistema configura o telefone para entrar em inatividade em uma
determinada hora e reativar (ligar) em uma determinada hora. O telefone reativa na hora configurada pelo
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administrador do sistema. Você pode pressionar a tecla Selecionar para reativar o telefone. Entre em contato
com o administrador do sistema para alterar a hora da inatividade e da reativação.

O que significam quatro toques consecutivos?
Pergunta
O meu telefone reproduziu o toque quatro vezes consecutivas, mas não era uma chamada. O que isso quer
dizer?
Resposta
O telefone está informando que irá desligar (entrar em inatividade) em breve para poupar energia (recurso
EnergyWise). O administrador do sistema configura o telefone para entrar em inatividade em uma determinada
hora e reativar (ligar) em uma determinada hora. O telefone reativa na hora configurada pelo administrador
do sistema ou você pode pressionar Selecionar para reativá-lo. Entre em contato com o administrador do
sistema para alterar a hora da inatividade e da reativação.

Por que eu não consigo ver o vídeo em uma chamada?
Pergunta
Por que eu não consigo ver o vídeo em uma chamada?
Resposta
Para ver uma imagem da outra parte na tela do seu telefone, o telefone da outra parte deve ser compatível
com vídeo e deve ter uma câmera instalada e habilitada. Durante chamadas de conferência, o sistema de
conferência usado durante a chamada deve ser compatível com conferência de vídeo.

O que acontece ao vídeo quando eu coloco uma chamada em
espera?
Pergunta
O que acontece ao vídeo quando eu coloco uma chamada em espera?
Resposta
A transmissão de vídeo é bloqueada até você retomar a chamada.
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Solucionamento de problemas
• Ausência da tecla Chamadas de alerta, página 139
• Ausência da tecla Todas as chamadas, página 139
• Ausência da janela de início de sessão no Acesso remoto e móvel através do Expressway, página 140
• Não é possível iniciar sessão no diretório pessoal, página 140
• Não é possível acessar o Portal de autoatendimento, página 141
• Mensagem de erro de segurança, página 141
• Relatar problemas do telefone, página 141
• Documentação, solicitações de serviço e informações adicionais, página 142

Ausência da tecla Chamadas de alerta
Problema
Eu gostaria de usar a tecla Chamadas de alerta, mas ela não está presente no meu telefone.
Causa possível
A tecla não foi configurada pelo administrador do sistema.
Solução
Entre em contato com o administrador do sistema para ativar a funcionalidade de Chamadas de alerta para
você.

Ausência da tecla Todas as chamadas
Problema
Eu gostaria de usar a tecla Todas as chamadas, mas ela não está no meu telefone.
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Causa possível
A tecla não foi configurada pelo administrador do sistema ou ele pode ter configurado o seu telefone para que
a tecla de linha principal realize a função Todas as chamadas.
Solução
Entre em contato com o administrador do sistema para habilitar a função Todas as chamadas ou verifique
com ele a funcionalidade da tecla de linha principal.

Ausência da janela de início de sessão no Acesso remoto e
móvel através do Expressway
Problema
A janela de início de sessão no Acesso remoto e móvel através do Expressway não apareceu no meu telefone.
Causa possível
A configuração do DHCP está habilitada no seu roteador de rede.
Solução
Verifique as configurações do seu roteador de rede e, se necessário, desabilite a configuração do DHCP e
configure o IP estático diretamente no telefone. Entre em contato com o administrador para obter assistência.

Não é possível iniciar sessão no diretório pessoal
Problema
Você não consegue iniciar sessão no seu diretório pessoal.
Causa possível
• Você está usando a sua senha para iniciar a sessão, não o seu número de identificação pessoal (PIN).
• Seu PIN precisa ser redefinido.
Solução
• Use o seu PIN, não a sua senha.
• Entre em contato com o administrador do sistema.
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Não é possível acessar o Portal de autoatendimento
Problema
Você não consegue acessar o seu Portal de autoatendimento.
Causa possível
Sua senha precisa ser redefinida ou o administrador pode ter alterado o seu acesso às páginas.
Solução
Entre em contato com o administrador do sistema.

Mensagem de erro de segurança
Problema
O telefone exibe a mensagem Erro de segurança.
Causa
O firmware do telefone identificou um erro interno.
Solução
Se a mensagem persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

Relatar problemas do telefone
O administrador pode configurar temporariamente o telefone com a QRT (ferramenta Relatório de qualidade)
para resolver problemas de funcionamento. Dependendo da configuração, utilize a QRT para:
• Relatar imediatamente um problema de áudio em uma chamada atual.
• Selecionar um problema geral a partir de uma lista de categorias e escolher os códigos de motivo.

Procedimento
Etapa 1 Pressione Relatar qualidade.
Etapa 2 Desloque-se e selecione o item que melhor corresponde ao seu problema.
Etapa 3 Pressione a tecla de função Selecionar.
As informações são enviadas para o administrador do sistema.
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Documentação, solicitações de serviço e informações
adicionais
Para maiores informações sobre como obter documentação, enviar uma solicitação de serviço e reunir
informações adicionais, consulte a publicação mensal "What’s New in Cisco Product Documentation", que
também relaciona todas as documentações técnicas novas e revisadas da Cisco, em http://www.cisco.com/c/
en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.
Assine o feed RSS do "What’s New in Cisco Product Documentation" para ter o conteúdo diretamente
apresentado no seu desktop com um aplicativo de leitura de feeds. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a
Cisco também trabalha no momento com RSS versão 2.0.
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Proteção e segurança do produto
• Informações sobre segurança e desempenho, página 143
• Declarações de conformidade com a FCC, página 144
• Visão geral da segurança dos produtos Cisco, página 145

Informações sobre segurança e desempenho
Interrupção de energia
A interrupção de energia e outros dispositivos podem afetar o Telefone IP Cisco.
O seu acesso aos serviços de emergência através do telefone requer que o telefone receba energia. Se ocorrer
uma interrupção na alimentação, o serviço e a discagem para o serviço de atendimento de emergência não
funcionarão até a energia ser restaurada. Em caso de falha ou interrupção da energia, talvez seja necessário
reiniciar ou reconfigurar o equipamento antes de poder usar o serviço ou a discagem para o serviço de
atendimento de emergência.

Dispositivos externos
É recomendável usar dispositivos externos de boa qualidade, como fones de ouvido, cabos e conectores, que
tenham proteção contra sinais indesejados de rádio frequência (RF) e áudio frequência (AF).

Observação

Nem todos os produtos de telefonia IP da Cisco suportam dispositivos externos, fios ou cabos. Para obter
mais informações, consulte a documentação do seu endpoint.
Dependendo da qualidade desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares ou
rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído acústico. Nesses casos, a Cisco recomenda a adoção de
uma ou mais dessas ações:
• Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
• Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
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• Utilize cabos com proteção para o dispositivo externo ou cabos com melhor blindagem e conector.
• Reduza o comprimento do cabo do dispositivo externo.
• Aplique ferrite ou outros materiais semelhantes nos cabos do dispositivo externo.
A Cisco não pode garantir o desempenho de conectores, cabos e dispositivos externos.

Cuidado

Nos países da União Europeia, utilize apenas alto-falantes externos, microfones e fones de ouvido que
estejam em total conformidade com a Diretiva EMC [89/336/CE].

Desempenho do fone de ouvido sem fio Bluetooth
Os Telefones IP Cisco são compatíveis com a tecnologia Bluetooth de Classe 2 quando os fones de ouvido
são compatíveis com Bluetooth. O Bluetooth habilita conexões sem fio de largura de banda baixa dentro de
um alcance de 30 pés (10 metros). O melhor desempenho é no alcance de 3 a 6 pés (de 1 a 2 metros). Você
pode conectar até cinco fones de ouvido, mas somente o último conectado é usado como o padrão.
Como há possibilidade de problemas de interferência, a Cisco recomenda afastar do fone de ouvido sem fio
os dispositivos de 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, fornos de micro-ondas e objetos metálicos grandes.
Para que um fone de ouvido Bluetooth sem fio funcione, ele não precisa estar dentro da linha de visão direta
do telefone, mas algumas barreiras, como paredes ou portas, e a interferência de outros dispositivos eletrônicos
podem afetar a conexão.

Informações sobre a alimentação
Conecte o Telefone IP Cisco à LAN usando um cabo Ethernet CAT 5e para habilitar a funcionalidade total
do Telefone IP Cisco. Se a porta Ethernet estiver equipada com Power over Ethernet (PoE), o Telefone IP
Cisco pode ser alimentado pela porta LAN. Não estenda o cabo Ethernet da LAN para fora do edifício.

Comportamento do telefone em momentos de congestionamento da rede
Qualquer coisa que degrada o desempenho da rede pode afetar a qualidade de voz e vídeo do Telefone IP
Cisco e, em alguns casos, pode fazer com que uma chamada caia. As fontes de degradação da rede podem
incluir, mas não se limitam, às atividades a seguir:
• Tarefas administrativas, como verificação de porta interna ou verificação de segurança
• Ataques que ocorrem na rede, como o Ataque de negação de serviço
Para reduzir ou eliminar todos os efeitos adversos nos telefones, agende as tarefas administrativas da rede
para um horário em que os telefones não estejam sendo usados ou exclua os telefones dos testes.

Declarações de conformidade com a FCC
A Comissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para o seguinte:
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Declaração da FCC Parte 15.21
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem
anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC
Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição de radiação da FCC estabelecidos para
um ambiente não controlado. Os usuários finais devem seguir as instruções de operação específicas para
estarem em conformidade com as normas de exposição à RF. Este transmissor deve estar a pelo menos 20
cm do usuário e não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outro transmissor ou antena.

Declaração Digital e de Receptores da Classe B da FCC
Este produto foi testado e é compatível com as especificações para um dispositivo digital de Classe B, de
acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram estabelecidos para oferecer proteção razoável
contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar
energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado em conformidade com as instruções, pode causar
interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantias de que não haverá interferência
em uma instalação específica.
Se este equipamento causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser identificado ligando
ou desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência ao adotar uma ou mais
das seguintes medidas:
• Reorientar ou reposicionar a antena de recepção
• Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos
• Conectar o equipamento a uma tomada diferente da do receptor
• Consultar o revendedor ou um técnico com experiência em rádio/televisão para obter ajuda

Visão geral da segurança dos produtos Cisco
Este produto contém funções criptografadas e está sujeito às leis americanas e locais que regulamentam a
importação, exportação, transferência e utilização. O fornecimento de produtos criptografados pela Cisco não
implica que terceiros tenham autoridade para importar, exportar, distribuir ou utilizar criptografia. Importadores,
exportadores, distribuidores e usuários são responsáveis pelo cumprimento das leis americanas e locais. Ao
utilizar este produto, você concorda em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Se não for possível
cumprir as leis dos Estados Unidos e locais, devolva este produto imediatamente.
Mais informações sobre as leis de exportação dos EUA podem ser encontradas em http://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.
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Garantia
• Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da Cisco, página 147

Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da
Cisco
Termos especiais aplicam-se à garantia do hardware e aos serviços que você pode usar durante o período de
garantia.
O certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao software Cisco,
estão disponíveis em Cisco.com no URL a seguir: http://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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Garantia
Termos da garantia limitada de um ano para o hardware da Cisco

Guia do usuário do Telefone IP Cisco 8800 Series
148

