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C A P Í T U L O 1
O seu telefone

• O Telefone IP Cisco série 8800, na página 1
• Funcionalidades novas e alteradas, na página 2
• Configuração do telefone, na página 15
• Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone (Extension Mobility), na página 19
• Iniciar sessão num telefone como convidado, na página 19
• Estado da linha de um colega, na página 20
• Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha, na página 24
• Remover o atalho de menu de uma tecla de linha, na página 24
• Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial, na página 25
• Página da Web do Telefone, na página 25
• Teclas e hardware, na página 27
• Poupança de energia, na página 33
• Informações e ajuda adicionais, na página 33

O Telefone IP Cisco série 8800
Os telefones IP Cisco 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 e 8865 proporcionam comunicações de voz práticas e
altamente seguras.
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Tabela 1: Principais funcionalidades do telefone IP Cisco série 8800

886588618851884588418811Características

CoresCoresCoresCoresCoresTons de
cinzento

Ecrã

221000Portas USB

SimSimNãoNãoNãoNãoWi-Fi

SimSimSimSimNãoNãoBluetooth

SimSimSimSimNãoNãoProximidade
inteligente da
Cisco

332000Módulos de
expansão de
teclas

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

Suporte de funcionalidades
Este documento descreve todas as funcionalidades suportadas pelo dispositivo. No entanto, nem todas as
funcionalidades podem ter suporte com a sua configuração atual. Para mais informações sobre funcionalidades
suportadas, contacte o seu fornecedor de serviços ou administrador.

Funcionalidades novas e alteradas

Informações novas e alteradas para a versão do firmware 11.3(7)
Secções novas e alteradasRevisão

Indicação de spam de chamadas doWebex, na página
110

Adicionado o tópico para suporte da indicação de
spam para chamadas do Webex

Ver as suas chamadas recentes, na página 107Atualizado o tópico para chamadas Webex

Página da Web do Telefone, na página 25Atualizado o tópico para adicionar uma conexão VPN
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Secções novas e alteradasRevisão

Definições da conexão VPN, na página 134

Configurar uma conexão VPN , na página 134

Ativar uma conexão VPN, na página 135

Desativar uma conexão VPN, na página 136

Configurar uma conexão de VPN partir da Página
Web do Telefone, na página 136

Ver o estado de VPN, na página 137

Adicionados tópicos referentes à nova funcionalidade
conexão VPN

Configurar a monitorização de uma linha individual,
na página 22

Atualizado o tópico para remover um pré-requisito
relacionado com a tecla de linha

Ver os registos de chamadas nas estatísticas de
chamadas, na página 37

Adicionada tarefa sobre como ver estatísticas de
chamadas no telefone

Definir palavra-passe, na página 146Atualizado o tópico sobre como definir a
palavra-passe na página da Web do telefone

Definir palavra-passe a partir da página da Web do
telefone, na página 147

Adicionada a tarefa sobre como definir a palavra-passe
a partir da página da Web do telefone

Página da Web do Telefone, na página 25Atualizado o tópico para adicionar um proxy HTTP

Definições de proxy HTTP, na página 131

Configurar um servidor proxy com o modo de proxy
automático, na página 131

Configurar um servidor proxy com o modo de proxy
manual, na página 132

Configurar um servidor proxy a partir da página da
Web do telefone, na página 132

Adicionados os tópicos da funcionalidade proxy HTTP

Ver as suas chamadas recentes, na página 107

Ver registos de chamadas do servidor , na página 110

Atualizado o tópico para suporte do registo de
chamadas do Webex

Participar numa reunião doWebex a partir do telefone,
na página 59

Adicionado novo tópico para a funcionalidade Uma
tecla para participar (OBTJ) Webex

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(6)
Secções novas e alteradasRevisão

Reencaminhar chamadas, na página 55Os tópicos para a nova funcionalidade Permissão
apenas para a configuração do serviço
Reencaminhamento das chamadas foram atualizados
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Secções novas e alteradasRevisão

Reencaminhar chamadas com a página da Web do
telefone, na página 56

O tópico para a nova funcionalidade Permissão
apenas para provisão do serviço de
Reencaminhamento de chamadas foi atualizado para
adição de uma ligação de referência

Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com
sincronização do código de ativação de
funcionalidade, na página 57

Os tópicos para a nova funcionalidade Permissão
apenas para a configuração do serviço
Reencaminhamento das chamadas foram atualizados

Reencaminhar chamadas do telefone, na página 123Os tópicos para a nova funcionalidade Permissão
apenas para a configuração do serviço
Reencaminhamento das chamadas foram atualizados

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na
página 88

Vários passos para a funcionalidade Melhorias de
visualização de números de contacto do diretório
LDAP foram atualizados

Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página
100

O tópico para adicionar ligações relacionadas com o
mesmo para a funcionalidade Melhorias de
visualização de números de contacto do diretório
LDAP foi atualizado

Telefonar para um contacto no diretório LDAP, na
página 101

A nova tarefa para a funcionalidade Melhorias de
visualização de números de contacto do diretório
LDAP foi atualizada

Editar um número de contacto no seu diretório LDAP,
na página 102

A nova tarefa para a funcionalidade Melhorias de
visualização de números de contacto do diretório
LDAP foi atualizada

Diretório XML, na página 103Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade
Melhorias de visualização de números de contacto
do diretório XML

Telefonar para um contacto no seu diretório XML, na
página 103

Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade
Melhorias de visualização de números de contacto
do diretório XML

Editar um número de contacto no seu diretório XML,
na página 103

Foi adicionado novo tópico para a funcionalidade
Melhorias de visualização de números de contacto
do diretório XML

Volume do ringer de controle, na página 123Adicionado um novo tópico de tarefa sobre como
controlar o volume da campainha

Aprovisionamento automático do telefone com código
de ativação curto, na página 17

Integrar o telefone com um código de ativação, na
página 17

Atualizado o tópico de tarefa sobre a não
disponibilidade da tecla Continue
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Secções novas e alteradasRevisão

Criar um contacto a partir de um registo de chamadas
recentes, na página 112

Atualizado o tópico de tarefa sobre a não
disponibilidade da tecla Save

Configurar conta de perfil, na página 147Atualizado o tópico de tarefa sobre a não
disponibilidade da tecla login no

Diretório do Webex, na página 90

Procurar um contacto no diretório do Webex , na
página 91

Procurar um contacto do Webex em todos os
diretórios, na página 92

Editar o nome do diretório do Webex , na página 90

Novos tópicos para o suporte do diretório do Webex
adicionados

Ver as suas chamadas recentes, na página 107

Ver registos de chamadas do servidor , na página 110

Tópicos para suporte do registo de chamadas do
Webex atualizados

Página da Web do Telefone, na página 25Atualizado o tópico para adicionar a nova
funcionalidade Noise removal

Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do
seu telefone, na página 169

Adicionada a tarefa sobre como ativar a
funcionalidade de remoção de ruído no telefone

Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com
a página da Web do telefone, na página 170

Adicionada a tarefa sobre como ativar a
funcionalidade de remoção de ruído com a página da
Web do telefone

Novidades e alterações para a versão de firmware 11.3(5)
Secções novas e alteradasRevisão

Encontrar informações sobre o estado de atualização
do certificado MIC, na página 42

A tarefa sobre como verificar o Estado do certificado
MIC foi adicionada

Lista de chamadas recentes, na página 107O tópico para suporte de STIR/SHAKEN foi
atualizado

Ver as suas chamadas recentes, na página 107O tópico para apresentar os novos ícones para suporte
de STIR/SHAKEN foi atualizado

Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco
série 8800 com firmware multiplataforma, na página
171

O tópico para adicionar a visão geral de suporte do
Auricular 730 foi atualizado

Auriculares Cisco Série 700, na página 184O tópico para a funcionalidade de suporte do
Auricular 730 foi adicionado

Auricular Cisco 730, na página 184O tópico sobre o Auricular 730 foi adicionado

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
5

O seu telefone
Novidades e alterações para a versão de firmware 11.3(5)



Secções novas e alteradasRevisão

Atualizar o firmware do Auricular 730, na página 185O tópico sobre como atualizar o firmware do auricular
no telefone foi adicionado

Encontrar detalhes do Auricular 730 no telefone, na
página 186

O tópico sobre como verificar as informações
detalhadas doAuricular 730 no telefone foi adicionado

Encontrar o tipo de licença de transição , na página
42

A tarefa para encontrar o tipo de licença utilizado para
a migração num único passo de telefones MPP para
telefones da empresa foi adicionada

Novidades e alterações para a versão 11.3(4)
Secções novas e alteradasRevisões

Reencaminhar chamadas, na página 55Tópico que menciona o ID do utilizador XMPP ou o
nome da estação foi atualizado

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(3)
Secções novas e alteradasRevisão

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na
página 88

Atualizado o passo sobre como adicionar contactos
no tópico

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços
pessoal, na página 85

Atualizado o tópico com um pré-requisito e outro
método para adicionar contactos no livro de endereços
pessoal

Gerir os seus contactos no BroadSoft Directory
Pessoal, na página 95

Adicionado o tópico sobre como adicionar, editar e
eliminar os contactos no BroadSoft Directory Pessoal

Criar um contacto a partir de um registo de chamadas
recentes, na página 112

Atualizado o tópico com os novos passos para
adicionar um contacto

Verificar a lista de assistente como executivo, na
página 151

Verificar a lista de executivos como assistente, na
página 156

Adicionados os tópicos relevantes de chamadas de
assistente executivo
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Secções novas e alteradasRevisão

Chamadas executivas, na página 74

Participar numa chamada em curso como executivo,
na página 74

Transferir uma chamada em curso para si mesmo
como executivo, na página 75

Resolução de problemas em chamadas executivas, na
página 75

Chamadas de assistente executivo, na página 75

Iniciar uma chamada em nome de um executivo como
assistente, na página 76

Transferir uma chamada em curso para um executivo
como assistente, na página 77

Participar ou transferir uma chamada em curso para
si mesmo como assistente executivo, na página 77

Resolução de problemas em chamadas de assistente
executivo, na página 78

Configurações executivas, na página 148

Atualizados os tópicos relevantes de chamadas de
assistente executivo

Bloquear uma chamada anónima, na página 127Atualizado o tópico para bloquear uma chamada
anónima no telefone

Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da
página da Web do telefone, na página 128

Adicionado o tópico para ativar o bloqueio de
chamadas anónimas a partir da página da Web do
telefone

Ativar a chamada em espera, na página 126Adicionado o tópico para ativar as chamadas em
espera no telefone

Ativar a chamada em espera a partir da página daWeb
do telefone, na página 127

Adicionado o tópico para ativar as chamadas em
espera a partir da página da Web do telefone

Alterar o estado como agente da central de
atendimento, na página 72

Atualizado o tópico para mencionar a nova caixa de
texto do menu Indisponibilidade

Ver as suas chamadas recentes, na página 107Atualizado o tópico para as novas teclas de função da
lista de registo de chamadas

Procurar informações acerca do telefone, na página
34

Atualizado o tópico para adicionar o novo item de
menu
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Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(2)
Secções novas e alteradasRevisão

Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha,
na página 24

Remover o atalho de menu de uma tecla de linha, na
página 24

Os tópicos para adicionar e remover atalhos de menu
em teclas de linha foram adicionados

Adicionar funcionalidades ou atalhos de menu às
teclas de linha do módulo de expansão de teclas, na
página 204

Remover funcionalidades ou atalhos de menu das
teclas de linha do módulo de expansão de teclas, na
página 205

Os tópicos para adicionar e remover atalhos e
funcionalidades de menu nas teclas de linha do
módulo de expansão de teclas foram adicionados

Controlo de autenticação de utilizador, na página 18O tópico para o controlo de autenticação do utilizador
nos menus do telefone foi adicionado

Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com
sincronização do código de ativação de
funcionalidade, na página 57

O tópico para a Sincronização do código de ativação
foi adicionado

Ver registos de chamadas do servidor , na página 110A tarefa existente para incluir informações sobre
procura de nome inversa com o diretório local foi
atualizada

Extensão da retenção de chamada e estado, na página
54

O tópico para incluir as informações sobre retenção
de chamadas numa extensão dedicada de retenção de
chamadas e estado de retenção de chamadas foi
adicionado

Descrição geral das definições do telefone, na página
122

A descrição geral para definições do telefone foi
adicionada

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na
página 88

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços
pessoal, na página 85

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços
pessoal através da página da Web do telefone, na
página 86

Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal,
na página 87

Editar um contacto na lista de endereços pessoal, na
página 87

Remover um contacto da lista de endereços pessoal,
na página 88

As tarefas relacionadas com o diretório foram
atualizadas
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Secções novas e alteradasRevisão

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na
página 88

Procurar um contacto no Broadsoft Directory, na
página 94

Editar o tipo de contacto no BroadSoft Directory, na
página 95

Editar o nome do Broadsoft Directory, na página 97

Editar o nome do servidor do Broadsoft Directory, na
página 98

Editar as credenciais do BroadSoft Directory, na
página 98

Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página
100

Efetuar uma chamada para um contacto de IM e
presença, na página 68

Alterar o estado de presença, na página 68

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços
pessoal, na página 85

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços
pessoal através da página da Web do telefone, na
página 86

Procurar um contacto na lista de endereços pessoal,
na página 86

Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal,
na página 87

Editar um contacto na lista de endereços pessoal, na
página 87

Remover um contacto da lista de endereços pessoal,
na página 88

As tarefas para a funcionalidade de otimização do
diretório foram atualizadas

Reencaminhar chamadas com a página da Web do
telefone, na página 56

Reencaminhar chamadas do telefone, na página 123

As tarefas de encaminhamento de uma chamada foram
atualizadas

A sua conta de correio de voz pessoal, na página 115

Verificar as mensagens de voz novas pessoais, na
página 116

Aceder ao correio de voz pessoal, na página 116

Aceder ao correio de voz áudio pessoal, na página 116

O título do tópico foi atualizado
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Secções novas e alteradasRevisão

Estados de mensagens de voz de contas de correio de
voz monitorizadas, na página 118

Aceder a mensagens de contas de correio de voz
monitorizadas, na página 119

Os tópicos para o correio de voz monitorizado com
PLK foram adicionados

Editar credenciais do seu diretório LDAP, na página
99

A tarefa com um novo passo para incluir informações
sobre as diferentes credenciais do utilizador foi
atualizada

Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página
100

A tarefa para incluir as credenciais do utilizador foi
atualizada

Diretório LDAP, na página 99

Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página
100

Os tópicos para introduzir oumencionar o mecanismo
de cache LDAP foram atualizados

Editar credenciais do seu diretório LDAP, na página
99

O tópico para editar as credenciais do utilizador para
aceder ao diretório LDAP foi adicionado

Funcionalidades do centro de atendimento, na página
70

O tópico existente para incluir a sincronização do
estado de ACD foi atualizado

Iniciar sessão como agente da central de atendimento,
na página 71

O tópico para verificar o estado de um agente da
central de atendimento foi atualizado.

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.3(1)
Secções novas e alteradasRevisão

Aprovisionamento automático do telefone com código
de ativação curto, na página 17

Nova tarefa adicionada para suportar o
aprovisionamento automático com código de ativação
curto.

Procurar informações acerca do telefone, na página
34

Tarefa existente atualizada para suportar a
apresentação da funcionalidade UDI no ecrã do
telefone

Obter mais informações quando o telefone apresentar
uma mensagem de falha de provisionamento, na
página 41

Tarefa adicionada para suportar mensagens de
melhoria de assistência para falha de
aprovisionamento

Reter e recuperar uma chamada com uma tecla de
linha, na página 53

Tarefa adicionada para suportar a retenção de
chamadas com uma tecla.

Ligar o telefone a uma rede sem fios no primeiro
arranque, na página 157

Tarefa adicionada para suportar o rastreio automático
via Wi-Fi

Acionar rastreio via Wi-Fi com tecla de função, na
página 158

Tarefa adicionada para suportar o rastreio automático
via Wi-Fi e a tecla de função de rastreio via Wi-Fi
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Secções novas e alteradasRevisão

Ligar a uma rede Wi-Fi quando o telefone apresenta
uma mensagem de falha de ligação, na página 160

Tarefa adicionada para suportar mensagens de
melhoria de assistência para falha na ligação à rede

Ver as mensagens de estado de Wi-Fi no telefone, na
página 167

Nova tarefa adicionada sobre como ver o estado do
Wi-Fi no telefone

Ver as informações do UDI do módulo de expansão
de teclas, na página 204

Nova tarefa adicionada para suportar a apresentação
de UDI no ecrã do módulo de expansão de teclas

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(3)SR1
Secções novas e alteradasRevisões

Integrar o telefone com um código de ativação, na
página 17

Nova tarefa adicionada para suportar a integração do
código de ativação.

Novidades e alterações para o firmware 11.2(3)
Secções novas e alteradasRevisões

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na
página 88

Foi adicionada uma nova tarefa sobre pesquisa de
contactos em vários diretórios

Configurar conta de perfil, na página 147Foi atualizado o tópico sobre configuração da conta
de perfil para suportar o perfil de ressincronização
com as credenciais SIP ou as credenciais de início de
sessão.

Estado da linha de um colega, na página 20Atualização do tópico para suportar a monitorização
de linhas de telefone para colegas de trabalho

Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na
página 21

Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a
ativação e desativação da monitorização da lista BLF

Configurar a monitorização de uma linha individual,
na página 22

Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a
configuração da monitorização de uma linha
individual

Remover a funcionalidade configurada numa tecla de
linha, na página 23

Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a
remoção da funcionalidade configurada numa tecla
de linha
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Secções novas e alteradasRevisões

Descrição geral das definições domódulo de expansão
de teclas do Telefone IP Cisco, na página 197

Hardware e botões do módulo de expansão de teclas,
na página 200

Modos de coluna , na página 202

Informações sobre a alimentação do módulo de
expansão de teclas, na página 198

Atribuir um tipo de módulo de expansão de teclas
com o menu do telefone, na página 203

Fora adicionadas atualizações para suportarMPP 88xx
8851/8861 e o módulo de expansão de teclas 8865

Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone, na
página 161

Configurar um perfil Wi-Fi , na página 162

Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do
telefone, na página 159

Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do
telefone, na página 159

Ligar o telefone a uma rede Wi-Fi manualmente, na
página 159

Eliminar um perfil Wi-Fi, na página 163

Alterar a ordem de um perfil Wi-Fi , na página 163

Rastrear e guardar uma rede Wi-Fi, na página 164

Foi adicionada uma nova tarefa para suportar a gestão
de Wi-Fi e o perfil de Wi-Fi

Acessibilidade com comentários de voz, na página
167

Ativar ou desativar comentários de voz, na página 168

Ajustar a velocidade da voz, na página 168

Ajustar o volume da voz, na página 169

Comentários de voz

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.2(1)
Secções novas ou alteradasRevisões

Adicionar várias localizações para um utilizador de
XSI da BroadWorks, na página 129

Adicionado um novo tópico para suportar vários locais
(em qualquer lugar) para um utilizador de XSI da
BroadWorks

Ver as suas chamadas recentes, na página 107Atualizado o tópico com a nova opção Apresentar
recentes de para ajudar a melhorar os registos de
chamadas de XSI
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Secções novas ou alteradasRevisões

Ver registos de chamadas do servidor , na página 110Adicionado um novo tópico para ajudar a melhorar
de registos de chamadas de XSI

Devolver uma chamada recente, na página 111Atualizou o tópico com a nova tecla de função
Perdidas para ajudar a melhorar os registos de
chamadas de XSI.

Silenciar uma chamada recebida, na página 49Adicionado um novo tópico para suportar a indicação
DND e de reencaminhamento de chamadas para uma
linha não selecionada

Reencaminhar chamadas, na página 55

Ativar Não interromper, na página 50

Atualizado o tópico com ícones para
reencaminhamento de chamadas e DND para suportar
a indicação DND e de reencaminhamento de
chamadas para uma linha não selecionada

Bloqueio de ID do chamador , na página 128Atualizado o tópico para suportar o bloqueio do ID
do chamador de XSI

Configurar conta de perfil, na página 147Adicionado um novo tópico para suportar a recolha
de nome de utilizador e palavra-passe no desafio de
autenticação HTTP

Alterar o toque, na página 122Atualizada a navegação do menu para definição do
toque para suportar os equalizadores de áudio na
personalização do áudio para o auscultador e auricular
(áudio acústico)

Especificar um dispositivo áudio para uma chamada,
na página 145

Adicionado um novo tópico para suportar os
equalizadores de áudio na personalização de áudio
para auscultador e auricular (áudio acústico)

Ajustar o ganho de ruído de fundo, na página 192.

Ajustar o ganho de microfone, na página 193

Testar o microfone, na página 194.

Ajustar o altifalante, na página 194.

Adicionados novos tópicos para suportar os
equalizadores de áudio na personalização de áudio
para auscultador e auricular (áudio acústico)

Alterar a proteção de ecrã, na página 139Atualizado o tópico para suportar a remoção do
bloqueio de proteção de ecrã

Chamadas executivas, na página 74

Chamadas de assistente executivo, na página 75

Configurações executivas, na página 148

Definições do assistente executivo, na página 152

Adicionadas novas secções para suportar telefones
executivos e assistentes
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Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(2)
Secção atualizadaRevisão

Efetuar uma chamada de emergência, na página 45Suporte de chamada de emergência

Informações de segurança importantes do auricular, na
página 173

Configuração do Auricular Cisco Série 500, na página 181

Ajustar graves e agudos do auricular, na página 181

Ajustar o volume do microfone do auricular, na página 182

Ajustar o feedback do altifalante do auricular, na página 182

Testar o microfone do auricular, na página 182

Substitua as suas Auricular Cisco série 500 almofadas
auriculares, na página 183

Auricular Cisco 531 e Auricular Cisco 532

Os administradores ativam e desativam esta funcionalidade.
Para obter informações sobre esta funcionalidade, consulte
Procura de nome inversa para chamadas recebidas e
realizadas, na página 104.

Procura de nome inversa

Novidades e alterações para a versão do firmware 11.1(1)
Secção atualizadaRevisão

Ajustar o brilho do ecrã do telefone, na página 143Ajustar cursor de contraste

Gravar uma chamada, na página 66Suporte de gravação de chamada

Funcionalidades do centro de atendimento, na página 70Suporte da central de atendimento

Teclas e hardware, na página 27Telefones IP Cisco 8845 e 8865

Contactos de mensagem instantânea e presença, na página
67

Presença, na página 67

Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença,
na página 68

Alterar o estado de presença, na página 68

Contactos de mensagem instantânea e presença

Presença

Chamadas seguras, na página 48Chamada segura

Chamadas de vídeo, na página 64Chamadas de vídeo

Ver as suas chamadas recentes, na página 107Registos de chamadas XSI - Menu todas as
chamadas de servidor
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Funcionalidades novas e alteradas para a versão do firmware 11.0(1)
Secção atualizadaRevisão

Utilizar a linha com prioridade para chamadas de marcação
rápida, na página 47

Configurar uma tecla de linha para efetuar uma
marcação rápida com ou sem VID

Utilizar a linha com prioridade para verificar chamadas de
marcação rápida, na página 47

Fazer uma verificação para confirmar se a
chamada é efetuada com a linha prioritária
atual.

Comportamento do telefone com definição de correio de
voz, na página 117

Comportamento do telefone com definição de configuração
de chamada perdida e correio de voz, na página 117

Configurar a indicação de chamada perdida na
página da Web do telefone

Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na
página 139

As opções disponíveis para adicionar padrão
de fundo são predefinição, transferir imagem e
logótipo. O novo padrão de fundo predefinido
é uma imagem monocromática

Conferência com um código de estrela, na página 59É adicionado um código de asterisco ao botão
Conferência a partir da página da Web do
telefone

Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone, na
página 141

É possível adicionar um logótipo como segundo
plano do telefone

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

Ajustar o descanso do auscultador
Se o telefone estiver montado na parede ou se o auscultador desliza muito facilmente para fora do descanso,
pode ter de ajustar o descanso do auscultador para se certificar de que o recetor não desliza para fora do
descanso.
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Figura 1: Ajustar o descanso do auscultador

Procedimento

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

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

Alterar o ângulo de visualização do telefone
Pode alterar o ângulo do telefone para eliminar o reflexo no ecrã. Se o telefone tiver uma câmara de vídeo, é
possível alterar o ângulo para melhorar a visualização da câmara.

Procedimento

Passo 1 Mantenha o recetor no descanso com uma mão.
Passo 2 Mova o suporte com a outra mão para alterar o ângulo.
Passo 3 (Opcional) Ajuste o suporte no módulo de expansão de teclas e garanta que o telefone e o módulo de expansão

de teclas estão estáveis.
Passo 4 (Opcional) Prima Vídeo pessoal para verificar o ângulo da câmara.
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Ligar à rede
Tem de ligar o telefone à rede.

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

• Ligação sem fios – os Telefones IP Cisco 8861 e 8865 podem ligar-se a um Ponto de acesso sem fios
através do Wi-Fi.

Depois de ligar o telefone à rede, é possível configurar o seu telefone para:

• Rede virtual privada (VPN): o seu telefone é ligado a uma rede protegida.

• Mobile and Remote Access através do Expressway – Se o seu administrador configurar o Mobile and
Remote Access através do Expressway e ligar o telefone à rede, este liga-se ao servidor Expressway.

Integrar o telefone com um código de ativação
Após inicializar o telefone, será apresentado um ecrã de boas-vindas no qual poderá introduzir o código de
ativação. Se não tiver um código de ativação, contacte o administrador.

Antes de começar

O administrador fornece um código de ativação de 16 dígitos no formato xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

Procedimento

Passo 1 Introduza o código de ativação no campo apresentado no ecrã de boas-vindas. Não é necessário inserir o
caractere hífen (-) ao introduzir o código.

Passo 2 Prima Continuar.
O telefone conclui o processo de integração automaticamente.

Passo 3 Se for apresentada uma mensagem de erro, introduza o código novamente ou contacte o administrador para
obter um novo código.

Aprovisionamento automático do telefone com código de ativação curto
Após inicializar o telefone, será apresentado um ecrã de boas-vindas no qual poderá introduzir o código de
ativação. Se não tiver o código de ativação, contacte o administrador.

Antes de começar

O administrador fornece o seu código de ativação:

Procedimento

Passo 1 Prima cardinal (#) e introduza o seu código de ativação no campo fornecido no ecrã de boas-vindas.
Passo 2 Prima Continuar.
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O telefone conclui o processo de aprovisionamento automaticamente.
Passo 3 Se for apresentada uma mensagem de erro, introduza o código novamente ou contacte o administrador.

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

Procedimento

Passo 1 Introduza a sua palavra-passe nos campos Introduzir palavra-passe e Reintr. nova p.passe.
Passo 2 Prima Guardar.

Proteção do telefone com um bloqueio de cabo
Pode proteger o Telefone IP Cisco Série 8800 com um bloqueio de cabo de portátil com um máximo de 20
mm de largura.

Procedimento

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

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

Controlo de autenticação de utilizador
O administrador pode configurar se necessita de autenticação para aceder aos menus do telefone. O
administrador pode também personalizar e desativar a autenticação para permitir o acesso a todos os menus
do telefone.

Com esta funcionalidade, o administrador controla a necessidade de autenticação em qualquer menu do
telefone. Se o administrador configurar a autenticação para aceder ao menu, tem de fornecer a palavra-passe
e iniciar sessão para aceder ao menu.
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Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone
(Extension Mobility)

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

Antes de começar

O administrador configura a autoridade de aprovisionamento.

Procedimento

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

O campo de palavra-passe permite dois métodos de entrada: alfanumérico e numérico. Ao introduzir a
palavra-passe, verá a tecla de função Opções no telefone. Utilize esta tecla de função para alterar o tipo de
entrada de palavra-passe atual. Selecione Introduzir todos para entrada alfanumérica e Introduzir num para
entrada numérica. O administrador configura o método de entrada de palavra-passe na página da Web do
telefone.

Terminar sessão na sua extensão a partir de outro telefone

Procedimento

Prima Ter.Ses.

Iniciar sessão num telefone como convidado
O telefone tem uma conta de convidado quando o administrador ativa hoteling no seu telefone. Pode assim
iniciar sessão num telefone diferente na sua rede como convidado.

Procedimento

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

O campo de palavra-passe utiliza dois tipos de métodos de entrada: alfanumérico e numérico. Ao introduzir
a palavra-passe, verá a tecla de função Opções no telefone. Pode utilizar esta tecla de função para alterar o
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tipo de entrada de palavra-passe atual. Selecione Introduzir todos para entrada alfanumérica e Introduzir
num para entrada numérica.

Passo 3 Prima Guardar.

Um administrador pode configurar um telefone para efetuar chamadas de emergência. Sempre que iniciar
sessão como um convidado num telefone registado, o telefone transfere um pedido de obtenção da localização
do telefone. A localização é enviada para os serviços de emergência quando efetuar uma chamada de
emergência.

Nota

Terminar sessão num telefone como convidado

Procedimento

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

Estado da linha de um colega
Pode configurar teclas de linha no seu telefone para monitorizar linhas de colegas. Esta funcionalidade é útil
se costuma tratar de chamadas de colegas e precisa de ver se estão disponíveis para atender chamadas. As
teclas de linha de monitorização funcionam como teclas BLF (Busy Lamp Field). BLF é um LED que muda
de cor para indicar o estado da linha monitorizada.

A tabela seguinte descreve o estado do LED:

Tabela 2: Estado do LED da tecla BLF

SignificadoCor do LED

A linha monitorizada está disponível.Verde

A linha monitorizada está ocupada.Vermelho

A linha monitorizada está a tocar.Vermelho intermitente

Erro na configuração da tecla BLF.Âmbar

O seu administrador efetua a configuração necessária no servidor e para que o telefone lhe permita monitorizar
as linhas pretendidas.

Pode configurar a monitorização no seu telefone de duas formas:

• Pode configurar a monitorização de uma linha de utilizador individual.
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• Se o seu administrador tiver configurado uma lista de BLF para si, pode ativar ou desativar a monitorização
de toda a lista. A lista de BLF é a lista de utilizadores cujas linhas é possível monitorizar. O telefone
monitoriza cada utilizador numa tecla de linha separada. O telefone atribui teclas de linha disponíveis
para monitorização, automaticamente.

Com a configuração apropriada, pode utilizar as teclas BLF para ligar para a linha monitorizada (marcação)
e atender as chamadas recebidas pela linha monitorizada (captura de chamadas).

Quando a configuração é concluída, o ícone na etiqueta da tecla BLF indica a combinação das funcionalidades
configuradas na tecla:

Tabela 3: Ícones das Definições BLF (Busy Lamp Field)

BLF, marcação rápida e captura de
chamadas

BLF e captura de
chamadas

BLF e marcação rápidaBLF

Inactivo

A alertar

Em utilização

Erro

Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF
Se o seu administrador tiver configurado uma lista de BLF (Busy Lamp Field) para si, pode ativar ou desativar
a monitorização de toda a lista de BLF. O telefone monitoriza cada utilizador numa tecla de linha separada.
Quando ativar a monitorização, o telefone atribui teclas de linha disponível em sequência para monitorizar
as entradas da lista BLF.

O telefone pode utilizar teclas de linha tanto no telefone como no módulo de expansão de teclas associado ao
telefone ou apenas no módulo de expansão de teclas. Isto é controlado pelo administrador.

As teclas de lista BLF funcionam da mesma forma que as teclas BLF individuais. Consulte Estado da linha
de um colega, na página 20 para obter detalhes. Ao ativar a monitorização, o telefone começa a mostrar o
estado das linhas monitorizadas nas teclas de lista BLF. Pode utilizar cada tecla de lista BLF para ligar para
a linha monitorizada (marcação rápida) e para atender chamadas recebidas na linha monitorizada (captura de
chamadas).
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A ordem sequencial dos utilizadores na lista BLF é definida pelo administrador. As teclas de lista BLF
correspondentes mantêm sempre a ordem sequencial. É possível configurar outra funcionalidade, como
marcação rápida, numa tecla de lista BLF em qualquer altura. No entanto, esta apresenta a tecla de linha
indisponível para a lista BLF.

Sempre que efetuar qualquer alteração às configurações de teclas de linha, o telefone volta a realizar a atribuição
de teclas de lista BLF tendo em conta a alteração. O telefone atribui apenas teclas de linha disponíveis e
sempre na mesma ordem sequencial. Isto pode resultar em alterações nas posições das teclas de lista BLF.

O telefone monitoriza tantos utilizadores quanto possível com as teclas de linha disponíveis. É possível
disponibilizar mais teclas de linha para monitorizar a lista removendo funcionalidades configuradas em teclas
de linha. Consulte Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha, na página 23 para obter detalhes.

Nota

Antes de começar

O seu administrador configura a lista de BLF.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências da consola do operador > Lista BLF.

• Quando a opçãoLista BLF está definida comoMostrar, a monitorização está ativada. O telefonemostra
o estado das linhas monitorizadas nas teclas de lista BLF.

• Quando a opção Lista BLF está definida como Ocultar, a monitorização está desativada.

Passo 3 Prima Definir.

Configurar a monitorização de uma linha individual
É possível configurar uma tecla de linha para monitorizar o estado da linha de um colega de trabalho. Ao
adicionar umamarcação rápida à configuração, pode utilizar a tecla de linha para ligar para a linhamonitorizada.
Ao adicionar a captura de chamadas à configuração, pode utilizar a tecla de linha para atender chamadas
recebidas na linha monitorizada. A tecla de linha funciona como uma tecla BLF (Busy Lamp Field). Consulte
Estado da linha de um colega, na página 20 para obter detalhes.

Pode selecionar qualquer tecla de linha disponível para configurar esta funcionalidade. Também pode selecionar
qualquer tecla de linha que esteja a funcionar como tecla de marcação rápida ou tecla BLF. A configuração
irá substituir qualquer configuração existente da tecla.

Se o administrador tiver configurado uma lista BLF para si, só poderá monitorizar as linhas de pessoas que
estejam na lista.

O telefone pode já estar a monitorizar toda a lista. Consulte Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF,
na página 21 para obter detalhes. É ainda possível configurar uma tecla individual para monitorizar uma linha.
No entanto, o telefone deixará, assim, de monitorizar a linha automaticamente como parte da lista. Se remover
a configuração da tecla BLF individual, o telefone retoma a monitorização da linha automaticamente como
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parte da lista. Tenha em atenção que o telefone ajusta a atribuição de teclas da lista BLF sempre que tem de
adicionar ou remover uma linha para monitorização automática. Isto resulta em alterações nas posições das
teclas de lista BLF.

Antes de começar

• O administrador efetua a configuração necessária para permitir monitorizar a linha em questão.

• O administrador permite configurar as opções de funcionalidades BLF em teclas de linha.

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos.
Passo 2 No ecrã Selecionar funcionalidade, selecione uma das seguintes opções:

• Se pretender utilizar apenas a tecla para monitorizar uma linha, selecione Presença BLF.
• Se pretender utilizar a tecla para monitorizar uma linha e também efetuar a marcação rápida da linha
monitorizada, selecione BLF + Marcação rápida.

• Se pretender utilizar a tecla para monitorizar uma linha e também atender chamadas recebidas na linha
monitorizada, selecione BLF + Captura de chamadas.

• Se pretender utilizar a tecla para as três funções, selecione BLF + Marcação rápida + Captura de
chamadas.

Passo 3 Introduza o ID de utilizador da pessoa cuja linha pretende monitorizar no campo ID de utilizador.

Tem de introduzir o ID de utilizador. O ID de utilizador não poderá ser o nome ou a extensão da
pessoa. Se precisar de ajuda, consulte o administrador.

Nota

Se o administrador tiver configurado uma lista BLF para si, pode selecionar o utilizador cuja linha pretende
monitorizar na lista:

a) Selecione Procurar lista BLF.

Os utilizadores cujos nomes aparecem a cinzento na lista são os que o seu telefone já está a monitorizar
em teclas BLF configuradas individualmente.

b) Selecione o utilizador cuja linha pretende monitorizar.

O ID de utilizador surge no campo ID de utilizador.

Se selecionar um utilizador que já seja monitorizado por uma tecla configurada individualmente, a nova
configuração substitui a configuração anterior para monitorizar o utilizador.

Passo 4 Prima Guardar.

Remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha
Pode remover a funcionalidade configurada numa tecla de linha.

Se o telefone estiver a monitorizar uma lista BLF (Busy Lamp Field), remover a funcionalidade configurada
numa tecla de linha torna a linha disponível para monitorizar a lista BLF. Isto pode alterar as posições das
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teclas da lista BLF. Consulte Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 21 para obter
detalhes.

Não é possível remover algumas funcionalidades configuradas pelo administrador.Nota

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos.
Passo 2 No ecrã Selecionar funcionalidade, selecione Nenhuma.
Passo 3 Quando lhe for solicitado que confirme, prima OK.

Adicionar um atalho de menu a uma tecla de linha
Depois de configurar uma tecla de linha com um atalho de menu, pode abrir o menu com uma simples pressão
na tecla de linha.

Antes de começar

O administrador tem de ativar esta funcionalidade no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é
apresentada.

Passo 2 Selecione o atalho do menu da lista. A lista de menus disponíveis é apresentada.
Passo 3 Desloque a lista e selecione o menu que pretende adicionar à tecla de linha e prima Definir.

Remover o atalho de menu de uma tecla de linha
Procedimento

Passo 1 Prima continuamente a tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é
apresentada.

Passo 2 Selecione Nenhum da lista e prima Definir.
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Mensagem de interrupção do serviço no ecrã inicial
Quando o servidor de nuvem Webex não estiver disponível, verá a notificação de Interrupção do serviço
no ecrã inicial do telefone e o estado da linha apresentará o ícone de sustentabilidade. Durante esta situação,
o telefone é ligado ao Gateway de sustentabilidade do local (SGW) para que possa utilizar, pelo menos, as
funcionalidades básicas de chamadas. Os serviços SGW são implementados dentro da rede local, portanto, o
telefone suporta apenas as funcionalidades básicas de chamadas. Se verificar o estado da linha, este apresentará
Interrompida. Para ver o estado da linha, consulte Ver o estado da linha, na página 37.

Caso se depare com este problema, o administrador pode ajudar a solucioná-lo.

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

Na página da Web do telefone, pode controlar funcionalidades, definições da linha e serviços telefónicos
relativos ao telefone.

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

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

Se tiver ummódulo de expansão de teclas do telefone IP Cisco 8800 ligado ao telefone, também pode configurar
as teclas do módulo de expansão para a marcação rápida e outros serviços telefónicos.

A tabela seguinte descreve algumas funcionalidades específicas que pode configurar utilizando a página da
Web do telefone.

DescriçãoCaracterísticas

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

Reencaminhamento
de chamadas

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

Marcação rápida

Atribua um toque a uma linha específica.Toque

Adicione um contacto ao seu diretório pessoal através da página da Web do telefone.Contacto do
diretório pessoal

Configura um proxy HTTP para que o telefone estabeleça ligação com a Internet.Proxy HTTP

Configura o telefone para estabelecer ligação à rede através de um servidor VPN.Ligação VPN
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DescriçãoCaracterísticas

Ativa o telefone para filtrar ruídos que podem provocar distrações do seu ambiente
durante uma chamada ou reunião.

Remoção de ruído

Tópicos relacionados
Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 56
Marcação rápida, na página 45
Atribuir um toque através da página da Web do telefone, na página 122
Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da página da Web do telefone, na
página 86
Definições de proxy HTTP, na página 131
Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone, na página 170

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

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

A cadeia de marcação pode conter os seguintes carateres:

• 0 a 9

• Cardinal (#)

• Asterisco (*)

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

As regras para as cadeias de marcação são as seguintes:

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

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

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

• É necessária uma etiqueta de marcação rápida para as marcações rápidas com códigos de autorização e
dígitos adicionais.

Antes de configurar a marcação rápida, experimente marcar os dígitos manualmente, no mínimo, uma vez
para se certificar de que a sequência de dígitos está correta.

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

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
26

O seu telefone
Números de marcação rápida



Exemplo

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

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

• Pretende telefonar para o 5556543.

• Tem de introduzir o código de autorização 1234.

• Tem de introduzir o código de faturação 9876.

• Tem de aguardar 4 segundos.

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

Neste cenário, o número de marcação rápida é 95556543,1234,9876,,56789#.

Teclas e hardware
O Telefone IP Cisco série 8800 tem dois tipos de hardware distintos:

• Telefones IP Cisco 8811, 8841, 8851 e 8861 – não têm câmara.

• Telefones IP Cisco 8845 e 8865 – têm uma câmara incorporada.

Figura 2: Teclas e hardware do Telefone IP Cisco 8845

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

Auscultador com faixa de luz1

A câmara é utilizada para chamadas de vídeo.Câmara

Apenas Telefones IP Cisco
8845 e 8865

2
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Aceda às linhas telefónicas, às funcionalidades e às sessões
de chamada.

Botões de funcionalidade
programáveis e botões de linha:

3

Acesso a funções e serviços.Botões de softkey4

Voltar Volte ao menu ou ao ecrã anterior.

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

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

Libertar Termine uma sessão ou uma chamada estabelecida.

Voltar, conjunto deNavegação
e Libertar

5

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

Conferência Crie uma chamada de conferência.

Transferir Transfira uma chamada.

Colocar em espera/Retomar,
Conferência e Transferir

6

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

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

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

Altifalante, Desativar som e
Auricular

7

Contactos Aceda a diretórios empresariais e pessoais.

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

Mensagens Marcação automática do seu sistema de
mensagens de voz.

Contactos, Aplicações e
Mensagens

8

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

Tecla Volume9
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Navegação
Utilize o aro externo do conjunto de Navegação para se descolar nos menus e mover entre campos. Utilize o
botão Selecionar interno do conjunto de Navegação para selecionar itens de menu.

Figura 3: Conjunto de navegação

Se um item de menu tem um número de índice, pode introduzir o número de índice com o teclado para
selecionar o item.

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

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

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

• Botões de funcionalidade – Utilizados para funcionalidades como Marcação rápida ou Captura
de chamadas e para ver o seu estado noutra linha.

• Botões de linha: utilizados para atender uma chamada ou retomar uma chamada em espera. Quando
não forem utilizados numa chamada ativa, usam-se para iniciar funções do telefone, tais como o
ecrã de chamadas não atendidas.

Os botões de funcionalidade e de linha acendem-se para indicar o estado.

Modo de linha normal: botões de
funcionalidade

Modo de linha otimizada

Modo de linha normal: botões de
linha

Cor e estado do LED

Chamada ativa ou chamada do
intercomunicador bidirecional,
privacidade em utilização

Chamada ativa ou chamada do
intercomunicador bidirecional,
chamada em espera, privacidade
em utilização

verde, LED fixo

Chamada em esperaNão aplicávelverde, LED intermitente
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Modo de linha normal: botões de
funcionalidade

Modo de linha otimizada

Modo de linha normal: botões de
linha

Cor e estado do LED

Chamada do intercomunicador
unidirecional, sessão iniciada num
Grupo de busca

Chamada recebida, reverter
chamada, chamada do
intercomunicador unidirecional,
sessão iniciada num Grupo de
busca

âmbar, LED fixo

Chamada recebida, reverter a
chamada

Não aplicávelâmbar, LED intermitente

Entrada de linha remota em
utilização, modo Não interromper
ativo

Entrada de linha remota em
utilização, linha remota em espera,
modo Não interromper ativo

vermelho, LED fixo

Linha remota em esperaNão aplicávelvermelho, LED intermitente

O administrador pode configurar algumas funções nas teclas de função ou nos botões de funcionalidade.
Igualmente, pode aceder a algumas funções com as teclas de função ou o botão físico associado.

Funcionalidades do ecrã do telefone
O ecrã do telefone apresenta informações acerca do telefone, tais como o número de diretório, o estado da
linha e da chamada ativa, as teclas de função, as marcações rápidas, as chamadas efetuadas e as listas de menu
do telefone. O ecrã é composto por três secções: a linha de cabeçalho, a secção do meio e a linha de rodapé.

Figura 4: Ecrã dos telefones IP Cisco 8800

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

A linha do cabeçalho pode apresentar o número de telefone, o ID do utilizador XMPP ou o nome
do telefone de acordo com a definição do seu administrador. Se pretende alterar a definição,
contacte o seu administrador.

1
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A parte do meio do ecrã do telefone apresenta as informações associadas às teclas de linha e de
funcionalidade do telefone.

Ao selecionar uma linha que tem mais do que duas linhas registadas, será apresentada uma caixa
preta realçada em torno da linha selecionada. Não haverá realce para uma chamada ativa.

O ecrã de chamada ativa e recebida suporta mais do que 21 carateres. O telefone IP Cisco pode
apresentar 15 dígitos no ecrã do telefone quando tem uma linha inativa.

2

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

3

Limpar o ecrã do telefone

Procedimento

Se o ecrã do telefone ficar sujo, limpe-o com um pano macio e seco.

Não utilize produtos líquidos ou em pó no telefone, porque podem contaminar os componentes
do mesmo e provocar falhas.

Atenção

Diferenças entre linhas e chamadas telefónicas
Utilizamos os termos linhas e chamadas de formas bastante específicas para explicar como utilizar o telefone.

• Linhas: cada linha corresponde a um número de diretório ou a um número do intercomunicador que as
outras pessoas podem utilizar para lhe telefonar. Tem tantas linhas como números de diretório e ícones
de linhas telefónicas.

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

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

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

Portas USB
Apenas para os Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865.

O telefone pode ter uma ou mais portas USB. Cada porta USB suporta, no máximo, cinco dispositivos USB.
Cada dispositivo ligado à porta é incluído no número máximo de dispositivos, incluindo quaisquer Módulos
de expansão de teclas.
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Por exemplo, o telefone pode suportar cinco dispositivos USB na porta lateral e cinco dispositivos USB padrão
adicionais na porta posterior. Muitos produtos USB de terceiros contêm mais do que um dispositivo USB e,
como tal, contam como mais do que um dispositivo.

O Telefone IP Cisco 8851 tem apenas uma porta USB, a porta USB lateral.Nota

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

Tópicos relacionados
O Telefone IP Cisco série 8800, na página 1

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

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

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

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

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

• Quando mais do que um Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 está ligado ao telefone,
a porta USB posterior não consegue efetuar o carregamento rápido do dispositivo.

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

Se o administrador desativar a porta USB posterior ou lateral, a porta USB desativada deixa de funcionar e
não carregará o dispositivo ligado. Se pretender utilizar as portas USB, contacte o seu administrador.

Tópicos relacionados
Poupança de energia, na página 33

Bluetooth e o seu telefone
O Telefone IP Cisco 8851 e 8861 suporta Bluetooth.

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

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

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

Após emparelhar o auricular ou o dispositivo móvel, o telefone liga-se ao auricular ou ao dispositivo móvel
quando o auricular ou o dispositivo móvel estiver ligado.
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Ao emparelhar um dispositivo, pode definir o modo de Bluetooth para Telefone, Mãos-livres ou ambos. O
telefone permite-lhe utilizar apenas um auricular Bluetooth. O modo Mãos-livres permite-lhe utilizar apenas
o seu telemóvel. O modo Ambos permite-lhe utilizar tanto um auricular como um telemóvel.

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

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

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

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

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

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

Tópicos relacionados
Auriculares Bluetooth
Associação de um dispositivo móvel ao telefone de secretária, na página 78
O Telefone IP Cisco série 8800, na página 1

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

• Poupança de energia (Power Save) – a retroiluminação ou o ecrã desliga-se quando o telefone está inativo
durante algum tempo.

Ligar o telefone
Quando o telefone estiver desligado para poupar energia, o respetivo ecrã fica em branco.

Procedimento

Prima qualquer tecla para ligar o telefone.

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

O site da Cisco (https://www.cisco.com) contém mais informações acerca dos telefones e dos sistemas de
controlo de chamadas.
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• Para obter manuais de iniciação rápida e manuais do utilizador final em inglês, siga esta hiperligação:

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

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

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

• Para obter informações de licenças, siga esta hiperligação:

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

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

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

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

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

Resolução de problemas
Poderá ter problemas relacionados com os seguintes cenários:

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

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

• O telefone tem problemas internos.

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

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

O telefone contém todas as informações do UDI (identificador exclusivo de dispositivo). O UDI é composto
por três elementos de dados associados ao telefone. Os elementos de dados são:

• Identificador de produto (PID)

• VID (identificador da versão)

• SN (número de série)

Também pode localizar as informações sobre o seu telefone acedendo a Info > Status > Product Information
na interface Web do telefone.
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Procedimento

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

Pode visualizar as seguintes informações:

Nome do produto— nome que representa o telefone IP Cisco.

Número de série—Número de série do telefone IP Cisco.

Endereço MAC—Endereço de hardware do telefone IP Cisco.

Versão do software—Número da versão do firmware do telefone IP Cisco.

Versão de configuração—Número da versão da configuração do telefone IP Cisco. Esta informação aparece
quando o seu administrador a ativou.

Versão do Hardware—Número da versão do hardware do telefone IP Cisco.

VID— ID da versão do telefone IP Cisco.

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

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

Passo 3 Prima Sair para voltar ao ecrã Aplicações.

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

Seguem-se as descrições dos estados de personalização remota:

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

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

• Pendente—O telefone não consegue transferir o perfil do servidor EDOS.

• Personalizado-Pendente—O telefone transferiu umURL de redirecionamento a partir do servidor EDOS.

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

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

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

Passo 3 Prima Voltar .

Ver o estado da rede

Procedimento

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

Pode visualizar as seguintes informações:

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

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

• Estado IPv4—Endereço IP do telefone. Pode ver informações sobre o endereço IP, tipo de endereçamento,
estado de IP, máscara de sub-rede, router predefinido, servidor de nome de domínio (DNS) 1 e DNS 2
do telefone.

• Estado IPv6—Endereço IP do telefone. Pode ver informações sobre o endereço IP, tipo de endereçamento,
estado de IP, máscara de sub-rede, router predefinido, servidor de nome de domínio (DNS) 1 e DNS 2
do telefone.

• ID VLAN—ID VLAN do telefone.

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

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

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

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

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

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

• Ligação da porta do PC—Indica a velocidade e duplex da porta do PC.
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Ver o estado do telefone

Procedimento

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

Pode visualizar as seguintes informações:

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

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

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

Ver as mensagens de estado no telefone

Procedimento

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

Pode ver um registo dos vários estados do telefone desde o último aprovisionamento.

As mensagens de estado refletem a hora UTC e não são afetadas pelas definições de fuso horário
no telefone.

Nota

Passo 3 Prima Voltar .

Ver o estado da linha

Procedimento

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

Pode ver o estado de cada linha no telefone.

Ver os registos de chamadas nas estatísticas de chamadas
Cada registo de chamada contém informações adicionais que convém verificar. Siga os procedimentos deste
tópico para ver as informações detalhadas dos registos de chamadas recentes.
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Antes de começar

Inicie sessão no telefone para poder aceder ao menu Estatísticas de chamadas.

Se um ícone de cadeado for apresentado no canto superior direito do ecrã principal, significa que ainda não
iniciou sessão no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Estado do telefone > Estatísticas de Chamada.
Passo 3 (Opcional) Se solicitado, introduza a sua palavra-passe e prima Iniciar sessão.

Se não conseguir iniciar sessão no telefone, contacte o administrador.

Passo 4 Realce a entrada de estatísticas de chamadas na lista e prima Selecionar.

Também pode premir o botão Selecionar no conjunto de navegação para mostrar detalhes da entrada realçada.

Pode visualizar as seguintes informações:

• Tipo da chamada — uma chamada recebida ou efetuada.

• Nome do par — o nome da pessoa que fez ou atendeu a chamada.

• Telefone do par — o número de telefone da pessoa que fez ou atendeu a chamada.

• Codec de codificação —método utilizado para comprimir o áudio enviado.

• Codec de descodificação — o método utilizado para descomprimir o áudio recebido.

• Hora da chamada — a hora em que uma chamada foi efetuada ou atendida.

• ID da chamada — um identificador do chamador.

As estatísticas de chamadas podem conter informações adicionais como contador, estatísticas e métricas da
qualidade da voz. Utilize estas informações para resolver problemas.

Tópicos relacionados
Iniciar sessão na sua extensão a partir de outro telefone (Extension Mobility), na página 19
Iniciar sessão num telefone como convidado, na página 19
Iniciar sessão como agente da central de atendimento, na página 71
Configurar conta de perfil, na página 147
Definir palavra-passe, na página 146

Ver estado da transação 802.1X

Procedimento

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

Pode visualizar as seguintes informações:

• Estado da transacção

• Protocolo

Ver o histórico de reinício

Procedimento

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

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

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

Antes de começar

O administrador ativa o servidor Web para o telefone.

Procedimento

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

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

apresentada neste campo.
Passo 5 Selecione Descrição do problema.
Passo 6 Selecione uma descrição na lista apresentada.
Passo 7 Prima Submeter.
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Se o administrador desativar o servidor Web para o telefone, o telefone não carrega o relatório
de problemas para o servidor. Além disso, o ecrã do telefone apresenta Erro: 109 ou Reportar

problema juntamente com uma ligação de transferência indisponível. Contacte o administrador
para ajudar a resolver o problema.

Nota

Fazer reposição de fábrica ao telefone a partir da página da Web do telefone
Pode repor as definições originais do fabricante do seu telefone a partir da página da Web do telefone. Após
repor as definições do telefone, poderá reconfigurá-lo.

Procedimento

Introduza o URL num web browser compatível e clique em Confirm Factory Reset

Pode introduzir o URL no formato:

http://<Phone IP>/admin/factory-reset

onde:

IP de telefone = endereço IP atual do telefone.

/admin = caminho para aceder à página de administração do telefone.

factory-reset = comando que é necessário introduzir na página da Web do telefone para efetuar a reposição
de fábrica do telefone.

Identificar problemas com o telefone através de um URL na página da Web do telefone
Quando o telefone não funcionar ou não o conseguir registar, um erro de rede ou uma má configuração poderá
estar na origem do problema. Para identificar a causa, adicione um endereço IP específico ou um nome do
domínio à página de administração do telefone. Em seguida, tente aceder para que o telefone possa enviar
ping ao destino e apresentar o problema.

Procedimento

Introduza, num web browser compatível, um URL composto pelo endereço IP do telefone e o IP do destino
para o qual pretende enviar ping. Introduza o URL utilizando o formato:

http:/<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>, em que:

<Phone IP> = endereço IP atual do telefone.

/admin = caminho para aceder à página de administração do telefone.

<ping destination> = qualquer endereço IP ou nome do domínio para o qual pretende enviar o ping.

O destino do ping permite apenas caracteres alfanuméricos, '-' e "_" (sublinhados). De outr o modo, o telefone
apresenta um erro na página da Web. Se o <ping destination> incluir espaços, o telefone utiliza apenas a
primeira parte do endereço como destino do ping.
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Por exemplo, para enviar ping para o endereço 192.168.1.1:

http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1

Perda de conetividade do telefone
Às vezes, o telefone perde a ligação à rede telefónica. Quando perder esta ligação, o telefone apresentará uma
mensagem.

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

Quando o telefone restabelece a ligação ao sistema de controlo de chamadas, volta a poder utilizar o telefone
normalmente.

Obter mais informações quando o telefone apresentar uma mensagem de falha de provisionamento
Se o seu telefone apresentar a mensagem Verifique as definições de aprovisionamento
ou contacte o seu fornecedor de serviços. , tem um problema de configuração. Esta
mensagem aparecerá imediatamente depois que o telefone inicializar. Esta mensagem não será apresentada
depois que o telefone for registado num servidor de chamadas.

Esta mensagem aplica-se a todos os telefones MPP.

Procedimento

Passo 1 Prima uma destas opções:

• Detalhes—mostra uma lista de mensagens de estado.

• Cancelar—retorna ao ecrã principal do telefone.

Se cancelar um alerta de aprovisionamento, o telefone não apresentará outro alerta de
aprovisionamento até que seja reinicializado.

Nota

Passo 2 Realce a mensagem de estado relevante a partir da lista e prima uma das seguintes opções:

• Detalhes—mostra toda a mensagem de estado.

• Limpar—elimina a lista completa de mensagens.

Passo 3 Contacte o administrador para ajudar a resolver o problema. Se o administrador lhe tiver concedido acesso,
poderá também ver as mensagens na página Web do telefone.

Na páginaWeb do telefone, aceda a Informações >Estado da transferência >Estado de aprovisionamento
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Encontrar o tipo de licença de transição
O seu administrador pode solicitar informações sobre o tipo de licença utilizado para migrar para firmware
multiplataforma.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Informações do produto.
Passo 3 No campo Tipo de autorização de transição, veja o tipo de licença utilizado.

Encontrar informações sobre o estado de atualização do certificado MIC
Pode ver o estado de renovação e as informações relacionadas na página da Web do telefone para verificar
se a renovação do Certificado MIC (Manufacture Installed Certificate) está concluída. O administrador pode
pedir-lhe estas informações durante a resolução de problemas do telefone.

Antes de começar

• O administrador concedeu-lhe acesso à página da Web do telefone.

• O administrador ativa a renovação do CertificadoMIC (Manufacture Installed Certificate) no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em Info > Download Status.
Passo 2 Encontre as informações na secção MIC Cert Refresh Status.

• MIC Cert Provisioning Status: este campo inclui a data e hora da renovação do certificado efetuada,
o URL de pedido HTTP e as mensagens de resultado.

• MIC Cert Info: este campo mostra o estado geral do procedimento de renovação do certificado.
Normalmente, mostra se o certificado MIC do seu telefone foi renovado.

Para mais informações, contacte o administrador.

Termos da garantia Cisco de um ano limitada ao hardware
Aplicam-se termos especiais à garantia do hardware e aos serviços que pode utilizar durante o período de
garantia.

Pode encontrar o certificado de garantia formal, incluindo as garantias e os contratos de licença aplicáveis ao
software Cisco em: Garantias de Produto.
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C A P Í T U L O 2
Chamadas

• Efetuar chamadas, na página 43
• Atender chamadas, na página 48
• Silenciar uma chamada, na página 51
• Colocar chamadas em espera, na página 51
• Reencaminhar chamadas, na página 55
• Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 56
• Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de
funcionalidade, na página 57

• Transferir chamadas, na página 58
• Chamadas de conferência e reuniões, na página 58
• Meeting and Call Interaction, on page 60
• Chamadas de vídeo, na página 64
• Gravar uma chamada, na página 66
• Contactos de mensagem instantânea e presença, na página 67
• Enviar pager a um grupo de telefones (Envio de pagers multicast), na página 69
• Várias linhas, na página 69
• Funcionalidades do centro de atendimento, na página 70
• Chamadas executivas, na página 74
• Chamadas de assistente executivo, na página 75
• Dispositivos móveis e o telefone de secretária, na página 78

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

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

Introduza um número e levante o auscultador.

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

Procedimento

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

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

Procedimento

Passo 1 Introduza um número com o teclado.

Passo 2 Prima Altifalante .

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

Procedimento

Passo 1 Ligue um auricular.
Passo 2 Introduza um número com o teclado.

Passo 3 Prima Auricular .
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Efetuar uma chamada de emergência
Utilize o seu telefone para fazer uma chamada de emergência, semelhante a qualquer outra chamada. Ao
marcar o número de emergência, os serviços de emergência obtêm o seu número de telefone e local para que
possam ajudá-lo.

Se a chamada for desligada, os serviços de emergência poderão ligar de volta.Nota

Antes de começar

O telefone tem de ser configurado para obter a sua localização física. A equipa de serviços de emergência
necessita da sua localização para o encontrar quando fizer uma chamada de emergência.

Procedimento

Introduza o número de emergência e levante o auscultador.

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

Procedimento

Passo 1 (Opcional) Selecione uma linha.
Passo 2 Prima ReMarc.
Passo 3 Selecione o registo de chamadas da lista Chamadas efetuadas e prima Ligar.

Também é possível aceder à lista Chamadas efetuadas a partir de Informações e definições > Recentes >
Chamadas efetuadas.

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

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

Tópicos relacionados
Página da Web do Telefone, na página 25
Números de marcação rápida, na página 26
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Atribuir um código de marcação rápida a partir do ecrã do telefone
Pode configurar um índice de marcação rápida a partir do ecrã do telefone. Também pode atribuir um código
de marcação rápida a partir da página da Web do telefone.

Procedimento

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

• Introduza o nome e o número.
• Selecione Opção > Selec. do livro de end. para selecionar um contacto do livro de endereços.

Passo 5 Prima Guardar.

Efetuar uma chamada com um código de marcação rápida

Antes de começar

Configure códigos de marcação rápida na página da Web do telefone ou a partir do ecrã do seu telefone.

Procedimento

Introduza o código de marcação rápida e prima Ligar.

Configurar um marcador de velocidade numa chave de linha
Pode premir qualquer tecla de linha inativa no telefone e configurar a marcação rápida na mesma. O ícone de
marcação rápida, o nome e o número de extensão são apresentados no ecrã do telefone junto à tecla de linha.
Também pode verificar esta alteração, verificando o campo Função expandida na página da Web. Depois
de configurar a marcação rápida numa tecla de linha, pode premir a tecla de linha para modificar as informações
de marcação rápida e atribuir um novo número de telefone e nome. Pode premir a tecla de linha que tem a
marcação rápida configurada para marcar rapidamente um número.

Pode configurar a tecla de linha do módulo de expansão de teclas como uma tecla de marcação rápida e premir
a tecla de linha para marcar um número de marcação rápida. O administrador configura a tecla de linha do
módulo de expansão de teclas como uma tecla de marcação rápida a partir da página da Web do telefone.

Antes de começar

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

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
46

Chamadas
Atribuir um código de marcação rápida a partir do ecrã do telefone



Procedimento

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

esta tecla de linha.
Passo 3 Clique em Guardar.

Remover uma marcação rápida de uma tecla de linha
Pode premir uma tecla de linha no telefone e eliminar a marcação rápida atribuída à mesma. A marcação
rápida na tecla de linha é removida. Verifique a página da web de telefone para confirmar que a marcação
rápida está removida.

Procedimento

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

Utilizar a linha com prioridade para chamadas de marcação rápida
Pode configurar uma tecla de linha para efetuar uma marcação rápida com ou sem Voice Profile ID (VID).
Quando ambos estiverem configurados, a maior prioridade será atribuída a VID. A chamada é reencaminhada
para essa linha.

Se uma tecla de linha for configurada sem VID, pode configurar uma tecla de marcação rápida para utilizar
a linha prioritária.

Procedimento

Passo 1 Configure uma tecla de marcação rápida sem utilizar VID.
Passo 2 Altere a prioridade para a linha que preferir.
Passo 3 Prima a tecla de marcação rápida para efetuar uma chamada.

A chamada é efetuada com a linha prioritária.

Se o número existente de chamadas na linha com prioridade for igual ao valor definido no campoAparências
de chamadas por linha da página da Web do telefone, a chamada de marcação rápida é efetuada a partir da
linha disponível seguinte.

Utilizar a linha com prioridade para verificar chamadas de marcação rápida
Se uma tecla de linha estiver configurada semVID, pode efetuar uma verificação para confirmar se a chamada
é efetuada com a linha prioritária.
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Procedimento

Passo 1 Configure uma tecla de marcação rápida sem utilizar VID.
Passo 2 Altere a prioridade para a linha que preferir.
Passo 3 Prima a tecla de marcação rápida para efetuar uma chamada.

A chamada é efetuada com a linha prioritária.

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

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente o asterisco (*) durante, no mínimo, 1 segundo.

O sinal de adição (+) é apresentado como o primeiro dígito no número de telefone.

Passo 2 Introduza o número de telefone.
Passo 3 Pressione Ligar ou aguarde 10 segundos depois de premir a última tecla para efetuar automaticamente a

chamada.

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

Atender chamadas
O Telefone IP Cisco funciona como um telefone normal. Porém, fazemos com que seja mais fácil para si
atender chamadas.
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Atender uma chamada

Procedimento

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

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

Procedimento

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

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

Procedimento

Recuse uma chamada ao efetuar uma das seguintes ações:

• Prima Recusar.
• Caso esteja a receber várias chamadas, realce a chamada recebida e prima Recusar.

Silenciar uma chamada recebida
Pode silenciar uma chamada recebida quando está ocupado e não pretende ser incomodado. O telefone para
de tocar, mas recebe um alerta visual e pode atender a chamada telefónica.

Antes de começar

O administrador configura a tecla de função Ignorar no telefone.
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Procedimento

Silencie a chamada recebida através de qualquer um dos métodos abaixo:

• Prima a tecla de função Ignorar. Ao premir esta tecla de função, a tecla de função desaparece do ecrã
do telefone e é restaurada novamente durante a chamada recebida seguinte.

• Prima o botão Volume para baixo. Se premir este botão novamente, diminui o volume da
campainha.

O volume da campainha é restaurado durante a chamada recebida seguinte.

Ativar Não interromper
Utilize a funcionalidade Não interromper (NI) para silenciar o telefone e ignorar notificações de chamadas
recebidas quando precisar de evitar distrações. Porém, receberá sempre chamadas de emergência e de paging,
mesmo quando a funcionalidade DND estiver ativada.

Quando ativa o NI, as chamadas recebidas são reencaminhadas para outro número, tal como o correio de voz,
se estiver configurado.

Quando a funcionalidade DND está ativada, é apresentada a mensagem Não incomodar na barra superior do
ecrã do telefone.

Por predefinição, quando ativa o NI afeta, todas as linhas no telefone são afetadas. Também pode ativar a
funcionalidade DND numa linha específica a partir do menu Preferências.

Quando uma tecla de linha tiver a sincronização de teclas de funcionalidade e DND activado, o ícone DND

é apresentado junto à etiqueta de teclas de linha.

Procedimento

Passo 1 Prima DND para ativar o DND.

Se a tecla de função DND estiver esbatida no ecrã do telefone, contacte o seu administrador.

Passo 2 Prima Limp DND para ativar a funcionalidade DND.

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

Procedimento

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

Atender o telefone de um colega (captura de chamada)
Se partilhar tarefas de processamento de chamadas com os seus colegas, pode atender uma chamada que esteja
a tocar no telefone de um colega. Primeiro, o administrador tem de lhe atribuir, no mínimo, um grupo de
captura de chamadas.

Atender uma chamada no seu grupo (captura)
Pode atender uma chamada que esteja a tocar noutro telefone no seu grupo de captura de chamadas. Se várias
chamadas estiverem disponíveis para a captura, atenderá a chamada que estiver a tocar há mais tempo.

Procedimento

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

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

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

Procedimento

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

Colocar chamadas em espera

Colocar uma chamada em espera
Pode colocar uma chamada ativa em espera e, em seguida, retomar a chamada quando estiver preparado.
Quando coloca uma chamada de vídeo em espera, a transmissão de vídeo é bloqueada até retomar a chamada.
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Procedimento

Passo 1 Prima Espera ou Espera.

Passo 2 Para retomar uma chamada em espera, prima Em espera ou Retomar.

Atender uma chamada que ficou demasiado tempo em espera
O telefone está configurado para fornecer indicações que permitam saber quando deixou uma chamada em
espera por muito tempo:

• Indicador de mensagem intermitente no auscultador

• Notificação visual no ecrã do telefone

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

Procedimento

Prima Espera ou Retomar para retomar a chamada em espera.

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

Procedimento

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

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

As chamadas retidas são monitorizadas pela sua rede por isso não se esquecerá delas. Se a chamada permanecer
retida por muito tempo, ouvirá um sinal de alerta. Depois, pode optar por atender, recusar atender ou ignorar
a chamada no seu telefone original. Também pode continuar a recuperá-la a partir de outro telefone.

Se não atender a chamada durante um determinado período de tempo, a mesma é reencaminhada para correio
de voz ou outro destino, conforme estabelecido pelo administrador.

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

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

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

Antes de começar

A sua chamada tem de estar ativa.

Procedimento

Passo 1 Prima Reter.
O seu telefone reproduz uma mensagem gravada que solicita o número da chamada retida.

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

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

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

Antes de começar

Precisa do número que foi utilizado para reter a chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima Recuperar.
Passo 2 (Opcional) Prima a tecla de linha com as definições BLF (Busy Lamp Field) com a captura de chamadas

configurada para recuperar uma chamada em espera.
Passo 3 (Opcional) Se tiver uma retenção de chamada configurada num módulo de expansão de teclas, prima a tecla

de linha de retenção de chamada.
Passo 4 Introduza o número no qual a chamada está retida seguido de cardinal (#).

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

Reter e recuperar uma chamada com uma tecla de linha
Se o administrador lhe tiver configurado uma lista de Definições BLF (Busy Lamp Field) (estado de linha)
com a função )prk, poderá reter e recuperar chamadas ativas. Consulte Estado da linha de um colega, na
página 20os ícones de chamadas inativas e chamadas retidas.
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Esta funcionalidade não se aplica ao telefone Cisco IP Phone 7811.

Antes de começar

Ativar ou desativar monitorização da lista de BLF, na página 21

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de linha que monitoriza o utilizador para reter uma chamada ativa.
Passo 2 Para recuperar uma chamada, siga um destes três procedimentos:

• Prima o utilizador monitorizado que apresenta a chamada retida.

• Prima a tecla de linha de extensão e, em seguida, prima o utilizador monitorizado que apresenta a chamada
retida.

• Utilize o botão de navegação para focar na tecla de linha de extensão e, em seguida, prima o utilizador
monitorizado que apresenta a chamada retida.

Extensão da retenção de chamada e estado
O administrador pode configurar a retenção de chamada para suportar a retenção de chamadas em extensões
de retenção de chamada dedicadas. Estas extensões são utilizadas apenas para retenção de chamadas e não
são utilizadas para o encaminhamento de chamadas.

Figura 5: Retenção de chamadas em extensões de retenção de chamadas

No exemplo acima, o telefone está a monitorizar a Localização de retenção 1. O administrador configurou
uma extensão de retenção de chamadas, Localização de retenção 1. Se as extensões de retenção de chamadas
forem subscritas com êxito, as teclas de linha serão atribuídas para a função de retenção de chamadas e obterão
o estado de extensão monitorizada.

A tabela a seguir mostra o estado de retenção de chamadas e o ícone relevante apresentado ao lado da extensão
de retenção de chamadas:
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Tabela 4: Estado e ícones da retenção de chamadas

ÍconeEstado

Inactivo

Retida

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

Se uma linha for ativada com a sincronização de teclas de funcionalidade e reencaminhamento de chamadas,
o ícone de reencaminhamento de chamadas é apresentado junto da etiqueta da tecla de linha.

Se o seu administrador ativar o diretório XMPP ou atribuir um nome de estação ao telefone, o número de
reencaminhamento de chamadas aparece por baixo do ID do utilizador XMPP ou do nome da estação no
cabeçalho do ecrã do telefone.

Existem três serviços de reencaminhamento de chamadas:

• Reencam. das chamadas—Desvia todas as chamadas recebidas para um número de telefone de destino.

• Reenc. de cham. ocupado—Desvia uma chamada recebida para um número de telefone de destino quando
a linha está ocupada.

• Reenc. de chamadas se não atendida—Desvia uma chamada recebida para um número de telefone de
destino quando a chamada não é atendida.

Pode configurar o serviço ou serviços de reencaminhamento de chamadas através de uma tecla de função
específica.

Procedimento

Passo 1 Prima desviar ou desviar todas.

Se a opção Reenc. tudo for apresentada, apenas pode configurar o serviço Reencaminhamento das chamadas
(sem incluir os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e Reencaminhamento de chamadas
se não atendidas). Após premir a tecla de função, o menu para configurar apenas o serviço Reencaminhamento
das chamadas, avance para o Passo 3.

Se pretender configurar os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e Reencaminhamento
de chamadas se não atendidas, consulte Reencaminhar chamadas do telefone, na página 123 ou Reencaminhar
chamadas com a página da Web do telefone, na página 56.

Quando o seu administrador ativa a sincronização para reencaminhamento de chamadas, o ecrã Reencam.
das chamadas é apresentado em vez do ecrã Definições de reenc. de chamadas. Neste cenário, consulte
Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade,
na página 57.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
55

Chamadas
Reencaminhar chamadas



Passo 2 Selecione um dos seguintes serviços de reencaminhamento de chamadas:

• Desviar tds

• Reenc. se ocupado

• Reenc. se n/atend.

Passo 3 Proceda da seguinte maneira:

• Introduza o número de destino para o qual pretende encaminhar as chamadas recebidas desta linha de
telefone.

• Prima a tecla de função Contactos e selecione um contacto a partir dos seus diretórios de contactos.

Passo 4 Prima Definir para aplicar as definições.
Passo 5 Verifique se as suas chamadas estão a ser reencaminhadas, procurando o ícone de reencaminhamento de

chamadas junto à linha ou na parte superior do ecrã do telefone.

Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone
Utilize a página da Web do telefone para configurar o telefone para reencaminhar chamadas.

Pode também configurar o reencaminhamento de chamadas no ecrã do telefone. Para obter mais informações,
consulte Reencaminhar chamadas, na página 55 ou Reencaminhar chamadas do telefone, na página 123.

Antes de começar

O seu administrador tem de ativar os serviços de reencaminhamento de chamadas. Caso contrário, a
configuração na página da Web do telefone não tem efeito.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em User Login > Voice > User.
Passo 2 Na secção Reenc. de chamadas, defina as opções Reenc. todas as cham., Reenc. se ocupado, Reenc. ch.

se n/atend. ou uma combinação das mesmas como Sim e introduza um número de telefone para cada um dos
serviços de reencaminhamento de chamadas que pretende ativar:

• Cfwd All/Cfwd All Dest—Reencaminha todas as chamadas.

• Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest—Reencaminha as chamadas apenas se a linha estiver ocupada.

• Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest—Reencaminha as chamadas apenas se a linha não for atendida.

• Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Delay—Atribui um tempo de atraso de atendimento em segundos.

Se o seu administrador desativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) e a sincronização
XSI para reencaminhamento de chamadas no seu telefone, pode introduzir o valor como o número de
segundos após os quais a chamada é reencaminhada.
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Se o administrador ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) ou a sincronização XSI para
reencaminhamento de chamadas no telefone, pode introduzir o valor como número de toques após o qual
a chamada tem de ser reencaminhada.

As definições de reencaminhamento de chamadas na página da Web do telefone só têm efeito quando
FKS e XSI estão desativadas. Para mais informações, consulte o administrador.

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Ativar reencaminhamento de todas as chamadas com
sincronização do código de ativação de funcionalidade

Quando premir a tecla de função Reencaminhar ou Reenc. tudo, o ecrã Reencam. das chamadas é
apresentado e permite configurar o telemóvel para reencaminhar todas as chamadas.

Antes de começar

O administrador ativa um código de ativação de funcionalidades que sincroniza o telefone com o servidor
para reencaminhar todas as chamadas.

A função de sincronização do código de ativação de funcionalidades suporta apenas o serviço
Reencaminhamento das chamadas. Os serviços Reencaminhamento de chamadas quando ocupado e
Reencaminhamento de chamadas se não atendidas não são suportados.

Quando o seu administrador ativa o código de ativação de funcionalidades para a sincronização, o ecrã
Definições de reenc. de chamadas é só de leitura.

Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Reencaminhar ou Reenc. tudo.
Passo 2 Faça qualquer um dos seguintes procedimentos:

• Introduza o número de destino para o qual pretende encaminhar as chamadas recebidas desta linha de
telefone.

• Prima Contactos e selecione um contacto a partir dos seus diretórios de contactos.
• Prima Remarcar e selecione uma entrada a partir da lista Chamadas efetuadas.

Passo 3 Prima Chamada para reencaminhar todas as chamadas para o número especificado.

Pode limpar as definições de reencaminhamento de chamadas ao premir Limp enc. ou Limp DsvTdCh.

Passo 4 Verifique se as suas chamadas estão a ser encaminhadas ao procurar o ícone de encaminhamento de chamadas
junto à linha ou na parte superior do ecrã do telefone.
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Transferir chamadas
Pode transferir uma chamada ativa para outra pessoa.

Transferir uma chamada para outra pessoa
Quando uma chamada for transferida, o utilizador pode permanecer na chamada original até que a outra pessoa
atenda. Deste modo, terá a oportunidade de falar em privado com a outra pessoa antes de abandonar a chamada.
Se não pretender falar, transfira a chamada antes de a outra pessoa atender.

Procedimento

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

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

Antes de começar

Tem uma chamada ativa que necessita de ser transferida.

Procedimento

Passo 1 Numa chamada que não esteja em espera, prima Transferir .
Passo 2 Quando a outra pessoa atender, pode falar com ela.
Passo 3 (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar à chamada em espera.
Passo 4 (Opcional) Prima a tecla de linha para voltar ao número de telefone de destino da transferência.

Passo 5 Prima Transferir ou Transf. novamente.

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

Procedimento

Passo 1 A partir de uma chamada ativa, prima Conferência .

Passo 2 Introduza o número de telefone da pessoa que pretende adicionar e prima Ligar.
Passo 3 Prima Conferência novamente.

Conferência com um código de estrela
Prima o botão Conferência apenas uma vez para combinar diversas chamadas ativas numa conferência
e falar com várias pessoas numa única chamada.

Antes de começar

O administrador adicionou um código de estrela ao botão Conferência a partir da página da Web do
telefone.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma chamada a partir de uma linha e espere que atendam.
Passo 2 Utilize a mesma linha para ligar para outro número e espere que atendam. Pode utilizar a mesma linha para

ligar para outros números.

Passo 3 Prima Conferência apenas uma vez.

Todos os números são adicionados à chamada de conferência e verá o código de estrela, que representa o
URL da ponte de conferência com uma das chamada ativas.

Participar numa reunião do Webex a partir do telefone
Pode participar emWebexmeetings a partir do telefone. Além disso, pode ignorar ou desativar temporariamente
as notificações de reunião. Quando o administrador ativa o serviço de reunião no telefone, pode efetuar as
seguintes tarefas:

• Verificar a lista de reuniões agendadas para as próximas 24 horas no telefone;

• Pode ver uma mensagem de notificação no telefone cinco minutos antes de uma reunião agendada;

• Participar numa reunião com a tecla de função Participar;

Antes de começar

• O administrador ativa o serviço de reunião para a sua conta.
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• O telefonemostra as teclas de funçãoReuniões, Participar, Ignorar, Suspender na janela de notificação
de reunião.

Procedimento

Passo 1 Agendar uma reunião na aplicação Webex ou Outlook e convidar um utilizador do telefone.

No telefone, pode ver uma janela de notificação de reunião como um lembrete cinco minutos antes da reunião
agendada. Se houver várias reuniões agendadas em simultâneo a nova janela de notificação é mostrada e a
anterior fecha. A janela contém as seguintes teclas de função para decidir participar numa reunião ou ignorá-la:

• Participar: prima para participar na reunião notificada na janela.

• Suspender: prima para fechar a janela de notificação temporariamente. A notificação aparece após
5 minutos.

• Ignorar: prima para ignorar apenas a notificação de reunião atual. Quando premir a tecla, a janela de
notificação não volta a ser apresentada.

• Reuniões: prima para ver a lista de reuniões.

Só é possível participar na reunião com uma conta de utilizador URL de SIP; a conta de espaço de trabalho
não é suportada. Se a reunião não tiver o URL de SIP, a tecla de função Participar não é apresentada na
janela de notificação e na lista Reunião.

Nas reuniões em vídeo, o utilizador pode premir as teclas de função Visualização do próprio ativada ou
Visualização do próprio desativada no telefone para mostrar ou ocultar a visualização do próprio.

Passo 2 (Opcional) Prima a tecla de função Reuniões. No ecrã Reuniões, pode ver a lista de reuniões agendadas para
as próximas 24 horas no telefone. Se a reunião estiver em curso, o telefone apresenta a duração da reunião
desde a hora de início. No caso de reuniões futuras, o telefone apresenta a hora de início e a hora de fim da
reunião.

Se uma reunião tiver expirado, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões após algum
tempo.

Se uma reunião for cancelada, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões.

Se a hora da reunião agendada for alterada, a lista mostra o tempo da reunião atualizado.

Meeting and Call Interaction
Meeting and call cannot co-exist. When you are in a meeting, you need to leave the meeting to perform the
following tasks.

• Make a new call

• Answer an incoming call

• Make a call using speed-dial

• Make a call using another line key
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• Make a call from Contact list and Recents list

• Use voice mail

• Manage incoming paging

When you are on a call, to join a meeting, you need to end the call and then join.

During a meeting, phone doesn't support functions such as transfer, conference, hold, park, and resume.

During a meeting, phone doesn't allow functions such as unpark, pickup, and group pickup. When you press
the PLK of pickup, or group pickup or press the Unpark softkey, you see a warning message asking you to
leave the meeting first and then perform the function.

Participar numa reunião do Webex a partir do telefone
Pode participar emWebexmeetings a partir do telefone. Além disso, pode ignorar ou desativar temporariamente
as notificações de reunião. Quando o administrador ativa o serviço de reunião no telefone, pode efetuar as
seguintes tarefas:

• Verificar a lista de reuniões agendadas para as próximas 24 horas no telefone;

• Pode ver uma mensagem de notificação no telefone cinco minutos antes de uma reunião agendada;

• Participar numa reunião com a tecla de função Participar;

Antes de começar

• O administrador ativa o serviço de reunião para a sua conta.

• O telefonemostra as teclas de funçãoReuniões, Participar, Ignorar, Suspender na janela de notificação
de reunião.

Procedimento

Passo 1 Agendar uma reunião na aplicação Webex ou Outlook e convidar um utilizador do telefone.

No telefone, pode ver uma janela de notificação de reunião como um lembrete cinco minutos antes da reunião
agendada. Se houver várias reuniões agendadas em simultâneo a nova janela de notificação é mostrada e a
anterior fecha. A janela contém as seguintes teclas de função para decidir participar numa reunião ou ignorá-la:

• Participar: prima para participar na reunião notificada na janela.

• Suspender: prima para fechar a janela de notificação temporariamente. A notificação aparece após
5 minutos.

• Ignorar: prima para ignorar apenas a notificação de reunião atual. Quando premir a tecla, a janela de
notificação não volta a ser apresentada.

• Reuniões: prima para ver a lista de reuniões.

Só é possível participar na reunião com uma conta de utilizador URL de SIP; a conta de espaço de trabalho
não é suportada. Se a reunião não tiver o URL de SIP, a tecla de função Participar não é apresentada na
janela de notificação e na lista Reunião.
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Nas reuniões em vídeo, o utilizador pode premir as teclas de função Visualização do próprio ativada ou
Visualização do próprio desativada no telefone para mostrar ou ocultar a visualização do próprio.

Passo 2 (Opcional) Prima a tecla de função Reuniões. No ecrã Reuniões, pode ver a lista de reuniões agendadas para
as próximas 24 horas no telefone. Se a reunião estiver em curso, o telefone apresenta a duração da reunião
desde a hora de início. No caso de reuniões futuras, o telefone apresenta a hora de início e a hora de fim da
reunião.

Se uma reunião tiver expirado, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões após algum
tempo.

Se uma reunião for cancelada, as informações sobre a reunião são eliminadas da lista de reuniões.

Se a hora da reunião agendada for alterada, a lista mostra o tempo da reunião atualizado.

Start a New Call While in a Webex Meeting
You are not allowed to make a call when you are in a meeting. When you are in a meeting and you press the
New call softkey, try speed dialing, or make a call from Contacts, you see a warning message asking you to
leave the meeting first.

Procedure

Passo 1 Select Leave & Call softkey to leave the meeting.

Once you leave the meeting you can make the call.

Passo 2 Make a call from one of the following.

• Enter a contact number in the New call screen.
• Press a speed-dial line key or a speed-dial number.
• Make a call from Contacts.

Answer a Call While in a Webex Meeting
You can not answer a call when you are in a meeting.

Procedure

Press Leave & Answer softkey to leave the current meeting if there is an incoming call and you want to
answer that call.

When you press this softkey, phone leaves the current meeting and then the call is answered.
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Access a Voicemail While in a Webex Meeting
You can not access voice messages when you are in a meeting. During ameeting, when you press theVoicemail
button, you see a warning message asking you to leave the meeting first to access the voicemail.

Procedure

Passo 1 Press Leave & Call softkey to leave the current meeting that you have joined.
Passo 2 Access the voice messages.

Join Another Meeting While in a Webex Meeting
You cannot join a meeting while you are already in another meeting. You try to join another meeting by
following options.

• You access the Meetings list, select a meeting that is about to start, and then press Join. As a result, you
see a warning message asking you to leave the current meeting first.

• While in a meeting, youmay get a meeting notification and you want to join from the notification window.
This notification window has a Leave & Join softkey.

Procedure

Passo 1 Select Leave & Join to leave the current meeting.
Passo 2 Join a new meeting.

Join a Webex Meeting While on a Call
You cannot join a meeting if you are in an active call. While in a meeting, you might wish to join a meeting
by the following methods.

• Join a meeting from the Meetings list. When you try to join, you see a message asking you to end the
call first.

• Join a meeting when a meeting notification pops up with a End & Join softkey.

Procedure

Passo 1 Select End & Join to end the current call.
Passo 2 Join the meeting.
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Manage Paging and Webex Meeting
When you are in a meeting, you need to leave the meeting to answer a paging. Also, during a paging call, you
cannot join a meeting.

Procedure

Press Leave softkey when you see a paging notification during a meeting.

For priority paging 0, you see a message that informs the meeting is disconnected due to an incoming paging.

For priority paging 1 and 2, if there's an incoming paging call, the user will hear the paging tone first that
indicates that there's an incoming paging call. Pressing the Leave sofkey leaves the meeting, and the paging
is answered.

If there is an active paging and if you want to join a meeting, you need to press End softkey from the paging
screen, or you need to press the End & Join softkey in the meeting notification window that appears.

Chamadas de vídeo
Os telefones Cisco IP Phone 8845 e 8865 suportam chamadas de vídeo com uma câmara de vídeo incorporada.

Pode tornar uma chamada áudio numa chamada de vídeo abrindo o obturador da câmara.

Efetuar uma chamada de vídeo
Os Telefones IP Cisco 8845 e 8865 suportam chamadas de vídeo desde que esteja a telefonar a uma pessoa
com um telefone com vídeo. O anel na parte exterior da câmara controla o obturador.

Procedimento

Passo 1 Gire o anel à volta da câmara para a direita para abrir o obturador.
Passo 2 (Opcional) Prima Auto visualização e mova a câmara para cima e para baixo para melhorar a perspetiva.
Passo 3 Efetue a chamada.

Alternar entre a visualização do vídeo e do telefone
Se precisar de ver o ambiente de trabalho do telefone enquanto está numa chamada de vídeo, pode alternar
facilmente entre o vídeo e o ambiente de trabalho. Quando oculta o vídeo, este fica desfocado e passa para
segundo plano.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
64

Chamadas
Manage Paging and Webex Meeting



Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de função Lista de chamadas para ocultar o vídeo.
Passo 2 Prima a tecla de função Mostrar vídeo para mostrar o vídeo.

Ajustar a posição da imagem na imagem
Quando está numa chamada de vídeo, pode ver o vídeo a receber e o vídeo a enviar em simultâneo, também
conhecido como Picture-in-Picture (PiP). Regra geral, o vídeo a receber é apresentado em ecrã inteiro e o
vídeo da sua câmara aparece numa pequena janela inserida.

Se o PiP estiver ativado, pode mover a imagem da janela de apresentação para outro quadrante do ecrã.
Também pode mudar a vista, para que o vídeo da sua câmara seja apresentado em ecrã inteiro e o vídeo a
receber na janela de apresentação.

Procedimento

Passo 1 Prima PiP para mover a janela PiP no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em torno do ecrã do
telefone. Ou utilize o anel de navegação para mover a janela PiP.

Passo 2 (Opcional) Prima Trocar para alternar entre a vista em ecrã inteiro e a vista PiP.

Parar o vídeo
Quando está numa chamada de vídeo, pode fechar o obturador para parar a transmissão de vídeo.

Quando fecha o obturador, a pessoa com quem está a falar deixa de o ver, mas continua a ouvi-lo.

Procedimento

Passo 1 Gire o anel à volta da câmara no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fechar o obturador. O
telefone para a transmissão de vídeo.

Passo 2 Gire o anel à volta da câmara para a direita para abrir o obturador. O telefone inicia a transmissão de vídeo.

Ajustar exposição da câmara
Pode ajustar a exposição da câmara à luz ambiente do escritório. Ajuste a exposição para alterar o brilho do
vídeo transmitido.

Antes de começar

O obturador da câmara tem de estar aberto.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Vídeo > Exposição.
Passo 3 Prima o conjunto de navegação, para a esquerda ou para a direita, para diminuir ou aumentar a exposição.

O intervalo de exposição é de 0 a 15 e o valor predefinido é 8.

Passo 4 Clique em Definir.

Ajustar a largura de banda do vídeo
Durante uma chamada de vídeo, o vídeo pode parar de repente ou apresentar um atraso relativamente ao áudio.
Esse atraso é frequentemente causado por uma rede ocupada.

Por defeito, o telefone seleciona automaticamente uma definição de largura de banda que equilibre os requisitos
de rede do áudio e do vídeo.

Pode configurar uma definição de largura de banda fixa para substituir a seleção automática, se necessário,
para as suas condições de rede. Se configurar uma largura de banda fixa, selecione uma definição e ajuste
para baixo até deixar de existir atraso de vídeo.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Vídeo > Permissão de largura de banda.
Passo 3 Escolha uma definição de largura de banda no ecrã Permissão de largura de banda.
Passo 4 Clique em Selecionar para definir a largura de banda.

Informações de segurança de chamadas de vídeo e resolução de problemas
O administrador pode tomar medidas para proteger as suas chamadas de vídeo contra violações por parte de
pessoas externas à sua empresa. Se vir o ícone Seguro durante uma chamada de vídeo, significa que o
administrador tomou medidas para garantir a sua privacidade.

Quando está numa chamada de vídeo, o vídeo pode falhar se houver largura de banda de rede insuficiente. O
áudio continua, mas o vídeo para. Se necessitar do vídeo, desligue, aguarde alguns minutos e inicie a chamada
novamente. Se continuar a haver largura de banda insuficiente, contacte o administrador.

Gravar uma chamada
Quando estiver numa chamada ativa, pode gravá-la. Poderá ouvir um toque de notificação enquanto grava a
chamada.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
66

Chamadas
Ajustar a largura de banda do vídeo



Durante uma gravação, são apresentados diferentes ícones em diferentes estados de gravação. Os ícones são
apresentados no ecrã de chamadas e na tecla de linha na qual está a gravar uma chamada.

Tabela 5: Ícones de gravação

SignificadoÍcone

Gravação em curso

Gravação em curso (8811)

Gravação em pausa

Gravação em pausa (8811)

Antes de começar

O administrador ativa o telefone com a gravação de chamadas.

Procedimento

Passo 1 Prima Registo enquanto estiver numa chamada ativa.
Passo 2 (Opcional) Enquanto a gravação estiver em curso, pode premir PauseRec para pausar a gravação.
Passo 3 (Opcional) Prima RetomGrav (ResumeRec) para retomar a gravação.
Passo 4 (Opcional) Prima StopRec para interromper a gravação.
Passo 5 Prima Terminar chamada para terminar a chamada.

Contactos de mensagem instantânea e presença
Os contactos de mensagem instantânea e presença (IM e P) apresentam as suas informações de presença. Pode
ver se a pessoa está disponível, ocupada ou indisponível ou se não pretende ser perturbada.

O UC-One Communicator é utilizado para gerir as suas listas de contactos. O telefone obtém as listas de
contactos do servidor UC-One Communicator.

Ao utilizar o telefone, este envia informações de estado para o UC-One Communicator.

Presença
A sua empresa pode utilizar o serviço “UC-One Communicator” e integrá-lo com o telefone. Pode utilizar
este serviço para apresentar o estado dos seus contactos.

No telefone, o seu estado é apresentado na linha de estado do telefone. É apresentada uma das seguintes
opções:

• Disponível

• Ausente
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• Não interromper

• Offline

Para obter mais informações sobre o serviço “UC-One Communicator”, consulte a documentação de Broadsoft.

Efetuar uma chamada para um contacto de IM e presença
Ao ligar para alguém dos seus contactos de IM e P, o estado de presença é apresentado no histórico de
chamadas.

Antes de começar

O administrador é o responsável por ativar o diretório IM e P no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Contactos IM e P.
Passo 4 Seleccione um directório.
Passo 5 Selecione uma entrada.

A entrada mostra o estado do seu contacto.

Passo 6 (Opcional) Prima Selecionar para ver os detalhes do contacto e prima para voltar à lista de contactos.
Passo 7 Prima Ligar.

Alterar o estado de presença
Como o telefone está sempre disponível, é necessário configurar a sua presença manualmente no telefone.

Antes de começar

O administrador é o responsável por ativar o diretório IM e P no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Contactos IM e P.
Passo 4 Realce um diretório. Por exemplo, Favorito, Não grupo, Todos os contactos e assim por diante.
Passo 5 Prima Presença.
Passo 6 Selecione a sua presença na lista.
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• Disponível—Pode atender uma chamada.
• Ausente—Afastou-se do telefone por um breve período de tempo.
• Não incomodar—Não pretender receber uma chamada.
• Offline—Não está disponível para receber chamadas. Normalmente, esta presença é utilizada quando se
afasta do telefone durante longos períodos de tempo.

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

Procedimento

Marque o número do grupo de envio de pagers.

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

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

Ao trabalhar com várias linhas, normalmente, deve premir a tecla de linha para a chamada recebida que
pretende atender. Se apenas pretender atender a chamada mais antiga, seja qual for a linha, prima Atender.

Ver todas as chamadas no telefone
Pode ver uma lista de todas as suas chamadas ativas (de todas as suas linhas telefónicas), por ordem cronológica,
da mais antiga para a mais recente.

A lista de todas as chamadas é útil se tiver várias linhas ou se partilhar linhas com outros utilizadores. A lista
apresenta todas as chamadas em conjunto.
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Linhas partilhadas no telefone de secretária multiplataforma
É possível partilhar um só número de telefone com um ou mais colegas. Por exemplo, como assistente
administrativo, pode ser responsável por monitorizar chamadas pela pessoa a quem presta assistência.

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

• O número de telefone partilhado pode ser configurado para aparecer num máximo de 35 dispositivos.

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

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

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

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

Se uma pessoa com quem partilha uma linha tiver a privacidade ativada, não é possível ver as definições de
linha do mesmo nem adicionar-se a si mesmo à chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima o botão de linha para obter a linha partilhada.
Passo 2 Insira *33 no seu telefone.

Se configurar desta forma, ouvirá um tom informando-o de que o sistema reconhece o código de
acesso.

Nota

Passo 3 Insira o número de telefone da pessoa a quem pretende entrar.

Quando ligado, estás fora da chamada atual.Nota

Funcionalidades do centro de atendimento
O administrador configura o telefone como um telefone de centro de atendimento.

O administrador pode ativar o telefone com funcionalidades de Distribuição Automática de Chamadas (ACD).
Este telefone funciona como telefone de um agente da central de atendimento e pode ser usado para rastrear
uma chamada do cliente, para escalar qualquer chamada de cliente para um supervisor numa emergência, para
categorizar números de contacto utilizando códigos de disposição e para ver detalhes da chamada do cliente.

O telefone pode ter o estado de ACD como:
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• Iniciar sessão

• Terminar sessão

• Disponível

• Indisponível

• Terminar

O estado ACD inicial é controlado pelo administrador de duas formas:

• O último estado local pode ser restaurado como o estado inicial do ACD quando o telefone arranca, o
estado é alterado para "Registado" de "Não registado" ou "Falha no registo" ou o destino de endereço IP
de registo é alterado devido a ativação pós-falha, contingência ou a resposta ao DNS é alterada.

• O estado inicial do ACD pode ser obtido a partir do servidor.

Iniciar sessão como agente da central de atendimento
Quando estiver pronto para iniciar o trabalho como um agente da central de atendimento, é necessário iniciar
sessão no telefone e definir o estado.

O administrador pode configurar o telefone para que, quando iniciar sessão no telefone, o seu estado seja
definido automaticamente para Disponível. Neste caso, não é necessário definir manualmente o estado.

Procedimento

Passo 1 Prima AgtSgnIn.
Passo 2 Verifique o seu estado como agente da central de atendimento.

Se o estado for Disponível, o ícone aparece ao lado do seu número de telefone. Caso contrário, proceda
com os próximos passos para definir manualmente o estado.

Passo 3 Prima Agt status.
Passo 4 Realce o estado Disponível.
Passo 5 Prima Selecionar.

Terminar sessão como agente da central de atendimento
Quando estiver pronto para terminar o trabalho como um agente da central de atendimento, altere o seu estado
e termine sessão no telefone. Após terminar sessão, não receberá mais chamadas da central de atendimento.

Se estiver numa chamada e souber que irá terminar sessão quando a chamada for concluída, altere o seu estado
para Finalizado.
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Procedimento

Prima AgtSgnOut.

Alterar o estado como agente da central de atendimento
De vez em quando, poderá ser necessário fazer uma breve pausa. Para o fazer, altere o seu estado para que as
chamadas não toquem no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Agt status.
Passo 2 Realce o estado Indisponível.

A caixa de texto do menu Indisponível permite-lhe adicionar a razão da sua indisponibilidade.

Se precisar, o seu administrador pode ocultar a caixa de texto no telefone a partir da interface da Web do
telefone.

Passo 3 Prima Selecionar.
Passo 4 Prima Agt status.
Passo 5 Realce o estado Disponível.
Passo 6 Prima Selecionar.
Passo 7 Realce o estado Finalizado.
Passo 8 Prima Selecionar.

Aceitar uma chamada da central de atendimento
Quando iniciar sessão no telefone como um agente da central de atendimento e o estado do telefone estiver
definido como disponível, o telefone está pronto para aceitar chamadas da central de atendimento. Antes de
atender uma chamada, são apresentadas informações sobre a chamada.

Procedimento

Passo 1 Quando receber uma chamada, verá a página de informações de chamada, prima Retroced para sair e, em
seguida, prima Atender para aceitar.

Passo 2 Prima Informações de chamada para ver os detalhes da chamada.
Passo 3 No final da chamada, prima Terminar chamada.
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Colocar uma chamada de agente em espera
Quando estiver numa chamada do centro de atendimento, pode colocar o chamador em espera e regressar à
chamada. Quando a chamada está em espera durante um longo período de tempo, ouvirá um tom de lembrete
e um ecrã inicial de toque no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Espera.
Passo 2 Quando estiver pronto para regressar, selecione a chamada em espera e prima Retomar.

Definir um código de disposição enquanto estiver numa chamada da central
de atendimento

Pode atribuir um código de disposição para uma chamada de um cliente ativa ou depois de configurar o estado
para Finalizado após uma chamada. Os códigos de disposição são etiquetas rápidas que aplica aos registos de
chamadas para descrever uma chamada. É uma forma fácil de identificar chamadas e controlar o histórico de
contactos do cliente para que nenhum detalhe sobre a chamada seja perdido.

Antes de começar

O administrador ativou o telefone para adicionar um código de disposição.

Procedimento

Passo 1 Prima Código disp (Disp code).
Passo 2 Prima OK.

Rastrear uma chamada
Pode rastrear uma chamada ativa e a última chamada recebida em qualquer estado do agente.

Antes de começar

O administrador ativa o telefone para rastrear uma chamada.

Procedimento

Numa chamada ativa ou após uma chamada, prima Rastrear.
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Escalar uma chamada para um Supervisor
Quando necessitar de escalar uma chamada, pode adicionar o seu supervisor à chamada de conferência com
o seu chamador.

Antes de começar

O administrador ativa a escalada de emergência no telefone.

Procedimento

Passo 1 A partir de uma chamada ativa, prima Emergência.
Passo 2 Na janela Escalada de emergência, clique em OK.

Pode introduzir o número escalada de emergência preferencial pode deixar em branco, se não tiver qualquer
preferência de supervisor. Não verá qualquer número de escalada de emergência.

Chamadas executivas
Se o administrador o tiver configurado como utilizador executivo com um conjunto de assistentes, pode
partilhar o controlo das chamadas com os seus assistentes da seguinte forma:

• Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de
acordo com os critérios configurados pelo seu administrador no BroadWorks.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver
ativado a triagem de chamadas para si.

Quando um assistente atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.

• Recebe chamadas que os assistentes transferem para si. Se não atender uma chamada transferida, a
chamada volta para os assistentes.

• Pode participar numa chamada em curso com um assistente.

• Pode transferir uma chamada em curso de um assistente para si mesmo.

Participar numa chamada em curso como executivo
Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para participar numa chamada em curso.

Antes de começar

Um dos seus assistentes está envolvido numa chamada em seu nome.
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Procedimento

Prima a tecla de função Ponte (Bridge in) no telefone.

Transferir uma chamada em curso para si mesmo como executivo
Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para transferir uma chamada em curso para si mesmo.

Antes de começar

Um dos seus assistentes está envolvido numa chamada em seu nome.

Procedimento

Prima Recuperar chamada no telefone.

Resolução de problemas em chamadas executivas

Não é possível participar ou transferir uma chamada

Só é possível transferir ou participar numa chamada se houver apenas uma chamada em curso para si.

Chamadas de assistente executivo
Se o administrador o tiver adicionado ao conjunto de assistentes de um executivo e você tiver optado por
entrar no conjunto, o controlo das chamadas do executivo é partilhado entre si, o executivo e outros assistentes
no conjunto, conforme descrito a seguir:

• Pode iniciar chamadas em nome do executivo.

• Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, irá atender as chamadas recebidas do executivo de
acordo com os critérios configurados pelo seu administrador. Quando um executivo ou outro assistente
atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.

• Depois de iniciar ou atender uma chamada, pode transferir a chamada para o executivo. Se o executivo
não atender uma chamada transferida, a chamada pode voltar para si.

• Pode participar numa chamada em curso com um executivo.

• Pode transferir uma chamada em curso de um executivo para si mesmo.
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Iniciar uma chamada em nome de um executivo como assistente
Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para iniciar uma chamada em nome de um executivo.

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a função executivo numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
• Se não tiver a função executivo numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .

Passo 2 Se o seu administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, o ecrã
Assistente é apresentado. No ecrã, selecione Lista de executivos.

Se o seu administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão, o
ecrã apresenta diretamente a lista de executivos.

Um ecrã mostra uma lista de todos os executivos associados a todas as extensões de assistentes no telefone.
Também mostra o estado de entrada/saída do assistente para cada executivo.

Passo 3 Selecione o executivo em nome de quem deseja iniciar uma chamada.

Se houver várias extensões de assistentes no telefone, a extensão à qual está associado o executivo selecionado
aparece na parte superior.

Passo 4 Prima Chamada proxy.
Passo 5 Introduza o número para o qual pretende ligar.
Passo 6 Prima Ligar.
Passo 7 (Opcional) Se o seu administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks,

poderá receber uma chamada de uma proxy SIP. Neste caso, prima Atender para iniciar a chamada para o
alvo.

Também pode premir Recusar para recusar a chamada ou premir Ignorar para silenciar a chamada.
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Transferir uma chamada em curso para um executivo como assistente

É possível transferir uma chamada em curso para um executivo se se tratar da única chamada em curso para
o executivo. Se os assistentes estiverem atualmente envolvidos em outras chamadas para o executivo, não é
possível transferir uma chamada.

Nota

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para transferir uma chamada em curso para um executivo.

Antes de começar

Está envolvido numa chamada em nome de um executivo.

Procedimento

Prima a tecla de função Emitir chamada (Call push) para transferir a chamada.

Também pode transferir a chamada utilizando o seguinte método:

a) Prima a tecla de função Em espera.
b) Prima a tecla de função Emitir chamada.

Participar ou transferir uma chamada em curso para si mesmo como assistente
executivo

Antes de começar

Uma chamada está em curso com um executivo.

Procedimento

Passo 1 Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador para iniciar chamadas em nome de
executivos e siga os pedidos por voz.

Passo 2 Quando lhe for pedido para inserir o número de destino, marque o código de ativação de serviço apropriado
fornecido pelo seu administrador para participar ou transferir uma chamada para si mesmo.
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Resolução de problemas em chamadas de assistente executivo

Não é possível participar ou transferir uma chamada

Só é possível transferir ou participar numa chamada de um executivo se houver apenas uma chamada em
curso para o executivo.

Não é possível iniciar várias chamadas em nome de executivos

O número de chamadas que é possível iniciar paralelamente em nome de executivos é limitado pelo seu
administrador.

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

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

Não emparelhe dois ou mais telefones de secretária Telefone IP Cisco série 8800.

Quando o seu dispositivo móvel está ligado ao telefone de secretária, o dispositivo móvel não pode aceder
ou utilizar os contactos do telefone de secretária. Não pode mover ou copiar os contactos do telefone de
secretária para o seu dispositivo móvel.

Nota

Tópicos relacionados
Auriculares Bluetooth

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

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

Se um auricular Bluetooth estiver ligado a um dispositivo móvel, não é possível utilizar esse auricular para
atender o áudio a partir do dispositivo móvel.

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

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

Procedimento

Passo 1 No telefone de secretária, prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth > Adicionar dispositivo Bluetooth.
Passo 3 Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para associar.
Passo 4 Confirme a chave de acesso no dispositivo móvel.
Passo 5 Confirme a chave de acesso no telefone de secretária.
Passo 6 (Opcional) Escolha disponibilizar os contactos e o histórico de chamadas do dispositivo móvel no telefone

de secretária.

Tópicos relacionados
Bluetooth e o seu telefone, na página 32
O Telefone IP Cisco série 8800, na página 1

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

Procedimento

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

Eliminar um dispositivo móvel
Pode eliminar um dispositivo móvel para que não se ligue automaticamente através do Bluetooth.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Bluetooth.
Passo 3 Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis.
Passo 4 Selecione Eliminar.
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Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária
Pode procurar contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o telemóvel na lista de diretórios.
Passo 4 Prima Opção e, em seguida, selecione Procurar.
Passo 5 Introduza os critérios de pesquisa.

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

Procedimento

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

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

Processar uma chamada de telemóvel recebida

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

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

• Prima Atender para atender a chamada.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
80

Chamadas
Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária



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

Efetuar uma chamada de telemóvel

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

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

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

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

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

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

Ajustar o volume do dispositivo móvel

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

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Execute uma das seguintes opções:

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

• Prima o botão de Volume no seu dispositivo móvel.
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Ver os contactos do telemóvel no telefone de secretária

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

Antes de começar

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

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o telemóvel na lista.

Armazenamento dos contactos do dispositivo móvel no telefone de secretária

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

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

O seu administrador ativou o diretório BroadSoft pessoal ou a sua lista de endereços pessoal.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o telemóvel.
Passo 4 Realce o contacto que pretende adicionar, prima a tecla Opção e, em seguida, selecione Adicionar contacto.

A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:

• Se o menu Adicionar entrada do livro de endereços pessoal for apresentado, adicione o contacto à
lista de endereços pessoal local.

• Se omenuAdicionar contacto do BroadSoft Pessoal for apresentado, adicione o contacto ao BroadSoft
Directory Pessoal.

O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.

Passo 5 Prima Guardar para adicionar o contacto.
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Eliminação de contactos da lista de contactos do dispositivo móvel

Pode remover a lista de contactos do telemóvel do telefone de secretária. Essa lista permanecerá inalterada
no telemóvel.

Antes de começar

O telemóvel está emparelhado com o telefone de secretária.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o telemóvel na lista de diretórios.
Passo 4 Prima Opção e, em seguida, selecione Eliminar tudo.

Ver o histórico de chamadas do telemóvel no telefone de secretária

No telefone de secretária pode ver as chamadas efetuadas ou recebidas recentemente a partir do telemóvel.

Antes de começar

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

Procedimento

No telefone de secretária, prima Nova chamada.

Proximidade inteligente para tablets
Se tiver um tablet, pode utilizar o Bluetooth para o emparelhar com o telefone de secretária. Após emparelhar,
o áudio de uma aplicação do telefone no tablet pode ser reproduzido no telefone de secretária. Não pode
utilizar tantas funcionalidades de chamadas no tablet como no telemóvel.

O telefone de secretária suporta ligações de tablets Android e iOS.

Mover o áudio do tablet para o telefone de secretária

Antes de começar

O tablet está emparelhado com o telefone de secretária e recebe uma chamada no tablet.
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Procedimento

Passo 1 No tablet, defina o caminho de áudio para utilizar o Bluetooth.
Passo 2 Utilize o auricular, o auscultador ou o altifalante para ouvir o áudio no telefone.

Mover o áudio do telefone de secretária para o tablet

Antes de começar

O tablet está emparelhado com o telefone de secretária e está numa chamada no tablet com o áudio no telefone
de secretária.

Procedimento

Efetue uma das seguintes ações:

• Desligue o auscultador.
• Prima Libertar.
• Atenda outra chamada no telefone de secretária.
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C A P Í T U L O 3
Contactos

• Directório da lista de endereços, na página 85
• Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 88
• Diretório empresarial, na página 90
• Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas, na página 104

Directório da lista de endereços

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o item de menuLista
de endereços pessoal não é apresentado.

O administrador definiu a lista de endereços pessoal como o diretório-alvo que armazena os novos contactos.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Para adicionar um contacto na sua lista de endereços pessoal

a) Selecione Lista de endereços pessoal.
b) Prima Adicionar.
c) Introduza um nome e, pelo menos, um número de telefone.
d) (Opcional) Seleccione um toque personalizado para o contacto.
e) Prima Guardar para adicionar o contacto.

Passo 4 Para adicionar um contacto de outros diretórios na sua lista de endereços pessoal.
a) Selecione Todos os diretórios, o BroadSoft Directory, o diretório LDAP ou o dispositivo emparelhado

com Bluetooth.
b) Procure um contacto que pretenda adicionar.
c) Realce o contacto.
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d) Prima Opção e, em seguida, selecione Adicionar contacto.
e) Introduza um nome e, pelo menos, um número de telefone.
f) (Opcional) Seleccione um toque personalizado para o contacto.
g) Prima Guardar para adicionar o contacto.

Tópicos relacionados
Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios, na página 88
Procurar um contacto no Broadsoft Directory, na página 94
Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 100
Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária, na página 80

Adicionar um novo contacto à sua lista de endereços pessoal através da
página da Web do telefone

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o menu da lista de
endereços pessoal não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Personal Directory.
Passo 2 Clique em Add to Personal Directory.
Passo 3 Adicione o nome e número ou números relacionados. O número contém número de trabalho, número de

telemóvel e número de residência.
Passo 4 Clique em Submit All Changes.

Procurar um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o
menu da lista de endereços pessoal não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Passo 4 Seleccione Opção > Procurar.
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Passo 5 Introduza a entrada de endereço para procurar. Os contactos com correspondência serão apresentados no
telefone.

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

Ligar para um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o
menu da lista de endereços pessoal não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Livro de endereços pessoal e pesquise uma entrada.
Passo 4 Realce a entrada da lista de endereços pessoal que pretende marcar.
Passo 5 Prima Ligar.

Tópicos relacionados
Procurar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 86

Editar um contacto na lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o
menu da lista de endereços pessoal não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Livro de endereços pessoal e pesquise uma entrada.
Passo 4 Realce a entrada que pretende alterar.

Passo 5 Prima Selecionar .
Passo 6 Modifique as informações da entrada.
Passo 7 Prima Guardar.
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Tópicos relacionados
Procurar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 86

Remover um contacto da lista de endereços pessoal

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a funcionalidade de lista de endereços pessoal no telefone. Caso contrário, o
menu da lista de endereços pessoal não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione Lista de endereços pessoal.
Passo 4 Procure o contacto que pretende remover.
Passo 5 Realce a entrada de endereço do contacto e prima Opção > Elimin. para eliminar a entrada.

Tópicos relacionados
Procurar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 86

Procurar um contacto no ecrã Todos os diretórios
O ecrã Todos os diretórios é página de destino dos seus contactos. Normalmente, recupera automaticamente
os contactos da sua lista de endereços pessoal e do telefone emparelhado com Bluetooth.

Se o contacto pretendido não estiver nos diretórios apresentados, pode efetuar uma procura manual no ecrã.
O âmbito da procura abrange os seguintes diretórios (se ativados):

• Lista de endereços pessoal

• BroadSoft Directory, incluindo os seguintes subdiretórios:

• Empresa

• Grupo

• Pessoal

• Empresa comum

• Grupo comum

• Diretório LDAP

• Telefone emparelhado com Bluetooth

A operação de procura manual tenta recuperar os contactos dos diretórios pela seguinte ordem:

• Lista de endereços pessoal
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• BroadSoft Directory

• Diretório LDAP

• Telefone emparelhado com Bluetooth

O administrador controla os diretórios a que pode aceder. Se o contacto estiver num diretório desativado, a
entrada não é apresentada nos resultados da procura.

Nota

A partir dos resultados da procura, pode ver os detalhes do contacto, ligar para o contacto ou editar o número
antes de efetuar a chamada. Se o administrador ativar a lista de endereços pessoal no telefone, também pode
adicionar o contacto à sua lista de endereços pessoal.

Antes de começar

O seu administrador deve ativar a procura em todos os diretórios. Caso contrário, o ecrã Todos os diretórios
não é apresentado.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Selecione o contacto já apresentado no ecrã utilizando o conjunto de navegação.

Se não encontrar o contacto no ecrã, continue com o passo seguinte.

Passo 3 Introduza o nome do contacto que pretende procurar.

O telefone procura primeiro ou últimos nomes que incluam a sequência de procura em qualquer parte do
nome.

Se procurar contactos sem palavras-chave, o telefone recupera todos os contactos.

Passo 4 Prima Procurar.

Os resultados da procura mostram as correspondências de nome completo e parcial.

Por predefinição, são apresentados no telefone até 50 registos de contactos. O administrador pode configurar
o número máximo de contactos.

Passo 5 (Opcional) Para ver os detalhes de um contacto, realce o contacto nos resultados da procura e primaDetalhes.
Passo 6 (Opcional) Para adicionar um contacto ao diretório-alvo no telefone, siga estes passos:

a) Ao visualizar os detalhes do contacto, prima Opção.
b) Selecione Adicionar contacto.

A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:

• Se o menu Adicionar entrada do livro de endereços pessoal for apresentado, adicione o contacto
à lista de endereços pessoal local.

• Se o menu Adicionar contacto do BroadSoft Pessoal for apresentado, adicione o contacto ao
BroadSoft Directory Pessoal.
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O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.

Se não vir a opção Adicionar contacto, contacte o administrador.

c) Introduza os detalhes do contacto e prima Guardar.

Passo 7 Para ligar para um contacto, siga estes passos:
a) Realce um contacto nos resultados da procura.
b) Prima Detalhes.
c) Realce o número de trabalho que pretende marcar.
d) Prima Ligar.

Passo 8 (Opcional) Para alterar o número a ser marcado e, em seguida, fazer uma chamada para um contacto, siga
estes passos:
a) Realce um contacto nos resultados da procura.
b) Prima Detalhes.
c) Realce o número de trabalho que pretende alterar.
d) Prima Edit. cham..
e) Edite o número, se necessário.
f) Prima Ligar.

Tópicos relacionados
Procurar um contacto na lista de endereços pessoal, na página 86
Procurar um contacto no Broadsoft Directory, na página 94
Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 100
Procurar os contactos do telemóvel no telefone de secretária, na página 80

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

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

Diretório do Webex
O diretório do Webex ajuda a procurar contactos do Webex. O administrador configura o diretório do Webex
no seu telefone. Pode procurar e ver os contactos do Webex, o que torna mais fácil ligar para os mesmos.
Pode editar o nome de apresentação do contacto do Webex. Quando o administrador configura contactos do
Webex numa tecla de linha ou como uma tecla de função programável, vê o nome do diretório na tecla de
linha ou como tecla de função no ecrã principal do telefone, o que torna mais fácil aceder diretamente ao ecrã
de procura no diretório.

Editar o nome do diretório do Webex
Pode modificar o nome de apresentação do diretório do Webex.
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Antes de começar

O seu administrador configura o suporte para contactos do Webex.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Realce o Diretório do Webex.
Passo 3 Clique em Opção.
Passo 4 Selecione Editar definições.
Passo 5 No ecrã Definições do diretório do Webex, edite o nome na caixa Nome do diretório. O nome que introduz

é apresentado como o nome do diretório do Webex na lista Diretório.
Passo 6 Clique em Guardar.

Procurar um contacto no diretório do Webex
Pode procurar contactos no diretório do Webex por e-mail ou nome.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório do Webex.

Procedimento

Passo 1 Pressione Contactos .
Passo 2 No ecrã Diretório, selecione o diretório do Webex.

Por predefinição, o nome do diretório é Diretório do Webex.

Passo 3 No ecrã Procurar diretório do Webex, introduza os critérios de procura que podem ser um nome ou um
e-mail.

Passo 4 Clique em Procurar.

Também pode procurar um contacto do Webex a partir do ecrã de procura Todos os diretórios,
introduzindo um nome ou e-mail. Para obter mais informações, consulte Procurar um contacto
do Webex em todos os diretórios, na página 92.

Nota

• Por vezes, a operação de procura recupera contactos com omesmo nome, número de telefone de trabalho
e número de telemóvel. Nesses casos, o diretório do Webex apresenta apenas um contacto e considera
os restantes contactos como duplicados.

Por exemplo:

• Se uma procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456") e B (Nome: "abc",
Telefone de trabalho é "123456"): o diretório apresenta apenas A.

• Se uma procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456", e Telemóvel: "8888"),
B (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456" e Telemóvel: "8888"): o diretório apresenta apenas
A.
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• Se a procura recuperar A (Nome: "abc", Telefone de trabalho: "123456", e Telemóvel: "8888"), B (Nome:
"abc", Telefone de trabalho: "123456" e Telemóvel: "2222"): o diretório apresenta A e B.

Passo 5 (Opcional) Selecione um contacto da lista procurada e prima Detalhes. São apresentados os detalhes, tais
como nome, número de telefone de trabalho, número de telemóvel, e-mail e departamento.

Passo 6 (Opcional) Selecione um contacto e efetue uma chamada.

• Se um contacto tiver o número de telefone de trabalho e o número de telemóvel, o diretório apresenta o
número de telefone de trabalho como número de chamada. O número de telefone de trabalho tem maior
prioridade do que o número de telemóvel. A partir do ecrã de detalhes, se selecionar o nome ou o número
de telefone de trabalho e efetuar uma chamada, o telefone marca o número de telefone de trabalho. Mas,
se selecionar o número de telemóvel e efetuar uma chamada, o telefone marca o número de telemóvel.

• Se um contacto tiver apenas o número de telemóvel, o diretório apresenta o número de telemóvel como
número de chamada.

• Se um contacto não tiver o número de telefone de trabalho e o número de telemóvel, o diretório apresenta
apenas o nome sem número de chamada. Não pode efetuar uma chamada a partir deste contacto.

Passo 7 (Opcional) Selecione um contacto e prima Edit. cham. para aceder ao ecrã Nova Ch.. Neste ecrã, pode
modificar o número de contacto para o número de telefone de trabalho ou para o número de telemóvel e, em
seguida, efetuar uma nova chamada. Se o contacto não tiver um número de chamada, a opção Edit. cham.
não funciona.

Enquanto o telefone procura o contacto, pode premir Cancelar e cancelar a operação de procura antes de o
telefone encontrar o resultado final.

A procura no diretório do Webex tem as seguintes condições e cenários de erro:

• Tem de introduzir, no mínimo, três caracteres na caixa Nome/E-mail. Quando introduz menos de três
caracteres, vê uma mensagem Entrada inválida. Introduza, pelo menos, 3
caracteres.

• Quando introduz critérios de procura corretos, mas o telefone não devolve qualquer valor, é apresentada
uma mensagem: Nenhuma correspond. encontrada

• Se o administrador configurar o valor máximo de apresentação comomais de 100, o resultado da consulta
apresenta apenas centenas de contactos de uma pesquisa no diretório doWebex ou em Todos os diretórios.
Quando o resultado da procura tem uma contagem superior ao valor de registos apresentados permitido,
é apresentada uma mensagem: Demasiadas correspondências para a sua consulta.
Refine a sua pesquisa.

• Durante a procura, se ocorrer um problema de rede ou a resposta do Servidor do nome do domínio (DNS)
tiver falhado e for apresentada umamensagem:Falha no acesso ao diretório. Verifique
a configuração e as configurações de rede., tem de contactar o seu administrador.

Nota

Procurar um contacto do Webex em todos os diretórios
Pode procurar contactos do Webex a partir do ecrã Todos os diretórios.
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Mesmo se o administrador configurar o valor máximo de apresentação como mais de 100, o resultado da
consulta apresenta apenas centenas de contactos de uma pesquisa em Todos os diretórios. Quando o resultado
da procura tem uma contagem superior ao valor de registos apresentados permitido, é apresentada uma
mensagem: Demasiadas correspondências para a sua consulta. Refine a sua
pesquisa.

Nota

Antes de começar

• O administrador ativa o diretório do Webex.

• O seu administrador ativa a procura em todo o diretório.

Procedimento

Passo 1 Pressione Contactos .
Passo 2 No ecrã Diretório, selecione Todos os diretórios.
Passo 3 No ecrã Procurar todos os diretórios, introduza os critérios de procura para o contacto do Webex. Pode

introduzir um nome ou um endereço de e-mail.

A procura em todo o diretório suporta um carácter como entrada de procura e apenas pode introduzir o nome
do contacto. Mas, para procurar contactos do Webex, tem de introduzir, no mínimo, três caracteres e pode
procurar introduzindo o nome ou um e-mail. Assim, quando introduz menos de três caracteres nesta procura,
o telefone não recupera contactos do Webex.

Passo 4 Clique em Procurar.

A operação de procura recupera contactos com o mesmo nome e número de telefone de trabalho. Nesses
casos, a lista Todos os diretórios mostra apenas um contacto com a maior prioridade e ignora os contactos
restantes como duplicados. A operação de procura tenta recuperar os contactos dos diretórios pela seguinte
ordem e a lista de endereços pessoal tem a maior prioridade.

• Lista de endereços pessoal (PAB)

• Diretório do Webex

• BroadSoft Directory

• Diretório LDAP

• Bluetooth

Passo 5 (Opcional) Selecione um contacto da lista procurada e prima Detalhes. Os detalhes, tais como nome, número
de telefone de trabalho, número de telemóvel, e-mail e departamento são apresentados no ecrã Detalhes dos
resultados da procura.

No ecrã Detalhes dos resultados da procura, pode adicionar o contacto do Webex à lista de endereços
pessoal. Para adicionar, selecione o nome e selecione Opção > Adicionar cont. > Selecionar e guarde os
detalhes no ecrã Adic. entrada de endereço pessoal. Pode aceder ao ecrã Lista de endereços pessoal e
procurar o contacto do Webex adicionado. O resultado mostra que o contacto está adicionado ao PAB. Se
procurar o contacto adicionado no BroadSoft Directory, a procura recupera o contacto do Webex adicionado.
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Recomendamos que escolha Webex ou Servidor XSI para procurar contactos, pois não é possível pesquisar
contactos do Webex e contactos do servidor XSI em simultâneo.

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

Procurar um contacto no Broadsoft Directory

Antes de começar

• O administrador ativa os serviços BroadSoft XSI.

• O administrador ativa os diretórios da BroadSoft e configura os diretórios corretamente.

• O administrador ativa o modo de navegação para os diretórios.

Quando este modo estiver ativado, uma operação de pré-carregamento começará automaticamente para
recuperar todos os contactos do diretório.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione um Broadsoft Directory. Os nomes predefinidos são:

• Empresa

• Grupo

• Pessoal

• Empresa comum

• Grupo comum

Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o
BroadSoft Directory.

Nota

Depois de introduzir o diretório, aguarde até que a operação de pré-carregamento esteja concluída. Pode premir
Cancelar para parar a operação de pré-carregamento.

Passo 4 Prima Opção e, em seguida, selecione Procurar.

Se o administrador desativar o modo de navegação do diretório, pode encontrar a tecla de função Procurar
apresentada no telefone.

Passo 5 Selecione um critério de pesquisa.
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• Pode procurar um contacto no BroadSoft Directory Empresa ou Grupo por Apelido, Nome próprio, ID
do utilizador, Número, Extensão, Número de telemóvel, Departamento ou Endereço de e-mail.

• No BroadSoft Directory Empresa comum, Grupo comum ou Pessoal, pode procurar um contacto por
Nome ou Número.

Passo 6 Introduza os critérios de procura e prima Procurar.

Editar o tipo de contacto no BroadSoft Directory

Antes de começar

O seu administrador desativa o modo individual de diretório para o serviço BroadSoft XSI.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Realce o BroadSoft Directory.
Passo 4 Prima Opção.
Passo 5 Selecione Editar definições.
Passo 6 Selecione o campo Tipo.

Pode selecionar Empresarial, Grupo, Pessoal, Empresarial comum ou Grupo comum como o seu tipo de
contacto do BroadSoft Directory.

Passo 7 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Gerir os seus contactos no BroadSoft Directory Pessoal
Pode adicionar, editar ou eliminar contactos no BroadSoft Directory Pessoal.

Antes de começar

• O seu telefone liga-se ao serviço BroadSoft XSI.

• O administrador é o responsável por ativar o diretório Broadsoft Pessoal.

• O seu administrador define o BroadSoft Directory Pessoal como o diretório-alvo para guardar novos
contactos.

• O administrador ativa o modo de navegação do diretório.

Quando este modo estiver ativado, uma operação de pré-carregamento começará automaticamente para
recuperar todos os contactos do diretório.
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Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Para adicionar um contacto no BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:

a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é Pessoal.

Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de
menu BroadSoft Directory, selecione-o.

Nota

b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima Cancelar para parar a operação
de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu Pesquisar diretório pessoal
é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima Procurar.

c) Prima Opção e, em seguida, selecione Adicionar.
d) Introduza os detalhes do contacto.
e) Prima Guardar.

Passo 4 Para adicionar um contacto de outros diretórios (se ativado) ao diretório BroadSoft Pessoal:
a) Selecione todos os diretórios, o BroadSoft Directory, o diretório LDAP, a lista de endereços pessoal ou

o dispositivo emparelhado com Bluetooth.
b) Procure um contacto que pretenda adicionar.
c) Realce o contacto.
d) Prima Opção e, em seguida, selecione Adicionar contacto.
e) Introduza os detalhes do contacto.
f) Prima Guardar.

Passo 5 Para editar um contacto no BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:
a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é Pessoal.

Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de
menu BroadSoft Directory, selecione-o.

Nota

b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima Cancelar para parar a operação
de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu Pesquisar diretório pessoal
é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima Procurar.

c) Realce o contacto a editar.
d) Prima Opção e, em seguida, selecione Editar.

Também pode premir o botão Selecionar do conjunto de navegação para editar o contacto.

e) Edite os detalhes do contacto.
f) Prima Guardar.

Passo 6 Para eliminar um contacto do BroadSoft Directory Pessoal, faça o seguinte:
a) Selecione o Broadsoft Directory Pessoal. O nome predefinido é Pessoal.
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Se o administrador desativar o modo individual do diretório, o telefone apresenta o item de
menu BroadSoft Directory, selecione-o.

Nota

b) Aguarde que a operação de pré-carregamento esteja concluída ou prima Cancelar para parar a operação
de pré-carregamento.

Se o seu administrador desativar o modo de navegação do diretório, o menu Pesquisar diretório pessoal
é apresentado. Introduza os critérios de procura e prima Procurar.

c) Realce o contacto a eliminar.
d) Prima Opção e, em seguida, selecione Eliminar.

Editar o nome do Broadsoft Directory
Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o BroadSoft
Directory.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados
com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

• Empresa

• Grupo

• Pessoal

• Empresa comum

• Grupo comum

Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã Diretórios.Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Efetue uma das seguintes ações:

• Realce o BroadSoft Directory.

• Realce um dos diretórios configurados.

Passo 4 Prima Opção.
Passo 5 Selecione Editar definições.
Passo 6 Edite o campo Nome do diretório.
Passo 7 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
97

Contactos
Editar o nome do Broadsoft Directory



Editar o nome do servidor do Broadsoft Directory
Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o BroadSoft
Directory.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados
com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

• Empresa

• Grupo

• Pessoal

• Empresa comum

• Grupo comum

Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã Diretórios.Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Efetue uma das seguintes ações:

• Realce o BroadSoft Directory.

• Realce um dos diretórios configurados.

Passo 4 Prima Opção.
Passo 5 Selecione Editar definições.
Passo 6 Edite o campo Serv. anfit.

Passo 7 Prima Guardar para aplicar a alteração.

Editar as credenciais do BroadSoft Directory
Quando o administrador desativa o modo individual do diretório, o telefone apenas apresenta o BroadSoft
Directory.

Quando o administrador ativa o modo individual do diretório, o telefone apresenta todos os diretórios ativados
com nomes predefinidos ou personalizados. Os nomes predefinidos são:

• Empresa

• Grupo

• Pessoal

• Empresa comum
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• Grupo comum

Apenas o diretório que é ativado pelo administrador pode ser apresentado no ecrã Diretórios.Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Efetue uma das seguintes ações:

• Realce o BroadSoft Directory.

• Realce um dos diretórios configurados.

Passo 4 Prima Opção.
Passo 5 Selecione Editar definições.
Passo 6 (Opcional) Defina o Tipo de autenticação para Credenciais de início de sessão ou Credenciais SIP.
Passo 7 Introduza as credenciais do utilizador com base no tipo de autenticação.

• Credenciais de início de sessão: edite os campos ID do utilizador e Palavra-passe.
• Credenciais SIP: edite os campos ID da autenticação SIP e Palavra-passe SIP.

Passo 8 Prima Guardar para aplicar a alteração.

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

Para aceder ao diretório LDAP no telefone, introduza as credenciais do utilizador pelo menos uma vez. O
administrador pode configurar as suas credenciais de utilizador na página daWeb da administração do telefone.
Assim que aceder com êxito ao diretório LDAP, o telefone guarda as credenciais do utilizador. Da próxima
vez, pode ignorar o procedimento de início de sessão do utilizador. O telefone pode guardar as credenciais
do utilizador para os utilizadores anfitriões ou para os utilizadores convidados. Estes utilizadores normalmente
iniciam sessão no telefone através da funcionalidade Flexible Seating ou Extension Mobility.

Editar credenciais do seu diretório LDAP
Quando aceder ao diretório LDAP no telefone, poderá ser solicitado que introduza as suas credenciais de
utilizador. Pode editar as credenciais com antecedência para contornar o procedimento de início de sessão.
Também pode alterar a conta LDAP ao editar as credenciais do utilizador.

O telefone guarda as credenciais para diferentes tipos de utilizadores. Por exemplo, os utilizadores que iniciam
sessão no telefone com a função Flexible Seating ou Extension Mobility. Depois de ligar um utilizador no
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telefone, o telefone retém as credenciais do utilizador. Portanto, ainda pode aceder ao diretório LDAP sem a
necessidade de iniciar sessão.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 (Opcional) Prima Categoria.

Se o administrador desativar o modo de navegação do diretório, a tecla de função não aparece no telefone.

Passo 3 Realce o diretório LDAP.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (LDAP)”.

Passo 4 Prima Opção e, em seguida, selecione Editar definições.
Passo 5 Introduza as credenciais do utilizador.

Os campos apresentados são diferentes de acordo com ométodo de autenticação selecionado pelo administrador:

• Se o método de autenticação for “Simples”, o telefone solicita as credenciais DN do cliente e
Palavra-passe.

• Se o método de autenticação for “DIGEST-MD5”, o telefone solicita as credenciaisNome do utilizador
e Palavra-passe.

Passo 6 Prima Guardar para guardar as credenciais.

Pesquisar um contacto no diretório LDAP

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o diretório LDAP.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (LDAP)”.

Passo 4 (Opcional) Se solicitado, faça login com as credenciais do utilizador.

O telefone solicita uma das seguintes credenciais para aceder ao diretório LDAP:

• DN do cliente e Palavra-passe
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• Nome do utilizador e Palavra-passe

Para mais informações, contacte o administrador.

Se a cache local do telefone contiver as credenciais do utilizador, ignora automaticamente o procedimento de
início de sessão do utilizador.

Quando aceder ao diretório, o telefone pode começar a recuperar todos os contactos do diretório.

Passo 5 (Opcional) Prima Cancelar para parar o carregamento automático.
Passo 6 Prima Opção e, em seguida, selecione um dos seguintes métodos:

• Procura simples: pode procurar pelo apelido e nome próprio de um contacto.

• Procura avançada: pode procurar pelo apelido, nome próprio e número de telefone de um contacto.

Passo 7 Introduza os critérios de procura e prima Procurar.

Tópicos relacionados
Telefonar para um contacto no diretório LDAP, na página 101
Editar um número de contacto no seu diretório LDAP, na página 102

Telefonar para um contacto no diretório LDAP

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Procure um contacto no diretório LDAP (consulte Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 100).

Após a conclusão da procura, as correspondências de contactos são apresentadas sob a forma de entradas na
lista de resultados da procura.

Passo 2 No ecrã Entrada ender. dir. empresa (LDAP), utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar
uma entrada.

Normalmente, o telefone apresenta uma entrada em conjunto com um número de contacto. No entanto, se
uma entrada não tiver qualquer número de contacto, o campo de números de contacto está vazio.

Passo 3 Prima Ligar.

O seu telefone seleciona o primeiro número de contacto disponível da entrada a marcar. Se uma
entrada contiver vários números de contacto e pretender ligar para os outros números de contacto,
proceda com os passos seguintes. Caso contrário, ignore este passo.

Nota

Passo 4 Prima Detalhes para ver mais informações sobre a entrada realçada.
Passo 5 No ecrãEntrada ender. dir. empresa (LDAP), utilize o anel exterior do conjunto de navegação para percorrer

os detalhes.

Pode verificar que determinados atributos são apresentados várias vezes nos detalhes de entrada e que cada
atributo contém um número de contacto.
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Passo 6 Realce um número de contacto disponível para marcar e prima Ligar.

A tecla de função Ligar apresenta apenas os números de contacto disponíveis para marcar.

Editar um número de contacto no seu diretório LDAP
Antes de efetuar uma chamada, pode editar o número de contacto com base num número existente que
selecionar.

Antes de começar

O administrador ativa o diretório LDAP.

Procedimento

Passo 1 Procure um contacto no diretório LDAP (consulte Pesquisar um contacto no diretório LDAP, na página 100).

Após a conclusão da procura, as correspondências de contactos são apresentadas sob a forma de entradas na
lista de resultados da procura.

Passo 2 No ecrã Entrada ender. dir. empresa (LDAP), utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar
uma entrada.

Normalmente, o telefone apresenta uma entrada em conjunto com um número de contacto. No entanto, se
uma entrada não tiver qualquer número de contacto, o campo de números de contacto está vazio. Neste cenário,
não é possível editar o número de contacto da entrada.

Passo 3 Prima Edit. cham..

Se uma entrada contiver vários números de contacto (separados por vírgula) e pretender editar
um dos números de contacto, execute do Passo 4 ao Passo 6. Caso contrário, ignore este passo.

Nota

Passo 4 Prima Detalhes para ver mais informações sobre a entrada realçada.
Passo 5 No ecrãEntrada ender. dir. empresa (LDAP), utilize o anel exterior do conjunto de navegação para percorrer

os detalhes.

Pode verificar que determinados atributos são apresentados várias vezes nos detalhes de entrada e que cada
atributo contém um número de contacto.

Passo 6 Realce um número de contacto e prima Edit. cham..

A tecla de função Edit. cham. apresenta apenas os números de contacto disponíveis para edição.

Passo 7 Edite o número, se necessário.
Passo 8 Prima Ligar.
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Diretório XML

O seu telefone pode recuperar os contactos da aplicação ou serviço de diretório XML depois de o seu
administrador configurar o diretório XML no seu telemóvel. Desta forma, pode ver e ligar para os contactos
no seu diretório XML. Normalmente, o seu telefone pode apresentar até 200 contactos (ou entradas) no seu
diretório XML.

Telefonar para um contacto no seu diretório XML

Antes de começar

O seu administrador configurou o diretório XML.

Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o diretório XML.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (XML)”.

Passo 4 No ecrã Diretórios, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.

O telefone apresenta uma entrada em conjunto com um ou mais números de contacto.

Passo 5 Prima Ligar.

Para a entrada que contém vários números de contacto, o seu telefone seleciona sempre o primeiro
número de contacto a marcar. Se pretender ligar para os outros números de contacto da entrada,
proceda com os passos seguintes. Caso contrário, ignore este passo.

Nota

Passo 6 Prima o botão Selecionar no conjunto de navegação para ver detalhes da entrada realçada.
Passo 7 No ecrã Entrada de endereço de diretório de empresa (XML), utilize o anel exterior do conjunto de

navegação para percorrer os detalhes.

Uma entrada pode conter até 5 números de contacto.

Passo 8 Realce um número de contacto e prima Ligar.

Editar um número de contacto no seu diretório XML
Antes de efetuar uma chamada, pode editar o número de contacto com base num número existente que
selecionar.

Antes de começar

O seu administrador configurou o diretório XML.
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Procedimento

Passo 1 Prima Contactos .
Passo 2 Prima Categoria, se for apresentado no telefone. Caso contrário, ignore este passo.
Passo 3 Selecione o diretório XML.

Por predefinição, o nome do diretório é “Diretório corporativo (XML)”.

Passo 4 No ecrã Diretórios, utilize o anel exterior do conjunto de navegação para realçar uma entrada.

O telefone apresenta uma entrada em conjunto com um ou mais números de contacto.

Passo 5 Efetue uma das seguintes ações:

• Se a entrada contiver apenas um número de contacto:

1. Prima Edit. cham..

2. Edite o número, se necessário.

3. Prima Ligar.

• Se a entrada contiver vários números de contacto (separados por vírgula) e pretender editar um dos
números de contacto:

1. Prima o botão Selecionar no conjunto de navegação para ver detalhes da entrada realçada.

2. No ecrã Entrada de endereço de diretório de empresa (XML), utilize o anel exterior do conjunto
de navegação para realçar um número de contacto.

Uma entrada pode conter até 5 números de contacto.

3. Prima Edit. cham..

4. Edite o número, se necessário.

5. Prima Ligar.

Procura de nome inversa para chamadas recebidas e realizadas
A procura de nome inversa procura o nome de um número numa chamada recebida, realizada, em conferência
ou transferida. A procura de nome inversa funciona quando o telefone não consegue localizar um nome
utilizando o diretório do provedor de serviço, o histórico de chamadas ou os contactos. A procura de nome
inversa necessita de uma configuração de diretório LDAP ou XML válida.

A procura de nome inversa procura diretórios externos do telefone. Quando uma procura for bem-sucedido,
o nome é colocado na sessão de chamada e no histórico de chamadas. Para várias chamadas de telefone
simultâneas, a procura de nome inversa procura um nome que corresponda ao primeiro número de chamada.
Quando a segunda chamada é ligada ou colocada em espera, a procura de nome inversa procura um nome que
corresponda à segunda chamada.

A procura de nome inversa está ativada por predefinição.
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A procura de nome inversa procura os diretórios pela seguinte ordem:

1. Contactos telefónicos

2. Histórico de chamadas

3. Diretório LDAP

4. Diretório XML
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C A P Í T U L O 4
Chamadas recentes

• Lista de chamadas recentes, na página 107
• Ver as suas chamadas recentes, na página 107
• Ver a duração dos registos de chamadas Webex, na página 109
• Indicação de spam de chamadas do Webex, na página 110
• Ver registos de chamadas do servidor , na página 110
• Devolver uma chamada recente, na página 111
• Limpar a lista de chamadas recentes, na página 112
• Criar um contacto a partir de um registo de chamadas recentes, na página 112
• Eliminar um registo de chamada, na página 113
• Eliminar todos os registos de chamadas, na página 113

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

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

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

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

Quando o suporte STIR/SHAKEN é implementado no servidor, o telefone apresenta um ícone adicional ao
lado do ID do chamador com base no resultado de verificação STIR/SHAKEN do chamador. Com base no
resultado da verificação, o telefone apresenta três tipos de ícones. Para obter mais informações sobre os ícones,
consulte Ver as suas chamadas recentes, na página 107.

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

O sinal de chamada perdida e o número real de chamadas perdidas podem ser diferentes devido a um limite
de apresentação de 180 chamadas para a lista Recentes. Este limite inclui chamadas realizadas, chamadas
perdidas e chamadas recebidas. Além disso, algumas chamadas perdidas antigas podem ser adicionadas à
contagem para o sinal de chamada perdida. Estas podem ser substituídas na lista Recentes.

Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Efetue uma das seguintes ações:

• Telefones de secretária: selecione uma linha para ver e prima Aplicações .
• Telefones de conferência: prima Definições.

Passo 3 Selecione Recentes para aceder ao ecrã Recentes.

Também pode premir a tecla de função Recentes no ecrã principal do telefone. Só vê esta tecla de função se
o seu administrador a configurar na interface da Web do telefone.

Ao premir a tecla de função Recentes, acede diretamente ao ecrã Todas as chamadas automaticamente.

Passo 4 No ecrã Recentes, opte por ver todas as chamadas recentes, ou por ver um certo tipo de chamadas recentes
da lista de chamadas seguintes.

• Td. cham
• Chamadas perdidas
• Chamadas recebidas
• Chamadas efectuadas
• Apresentar recentes de

Para saber mais sobre como ver os registos de chamadas com a opção Apresentar recentes de, consulte Ver
registos de chamadas do servidor , na página 110.

O seu administrador configura as teclas de funçãoOpção,Chamada, Editar chamada, Filtro eVoltar neste
ecrã para as listas de chamadas Todas, Efetuadas, Recebidas e Perdidas. Quando configuradas, pode ver essas
teclas de função ao aceder a qualquer um dos menus da lista de chamadas acima. As teclas de função também
podem aparecer como um dos menus Opção da lista de chamadas com base na configuração.

O seu administrador ativa o suporte para registar chamadas do Webex. No ecrã Td. cham, se a chamada for
representada por um número de telefone, pode ver as teclas de função Ligar e Edit. cham.. Se a chamada
não for representada por um número de telefone, o telefone não mostra ambas as teclas de função.

Cada menu da lista de chamadas acima contém a tecla de função Opção com os seguintes menus.

• Filtro - Permite aceder ao ecrã Recentes, quando premido.

A disponibilidade deste menu depende da configuração da tecla de função por parte do administrador
na interface da Web do telefone.
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• Editar chamada - Permite editar quaisquer detalhes de entrada de chamada, quando premido.

A disponibilidade deste menu depende da configuração da tecla de função por parte do administrador
na interface da Web do telefone.

• Eliminar entrada - Elimina qualquer entrada selecionada, quando premido.

• Eliminar lista - Elimina todas as entradas no menu selecionado, quando premido.

• Ordenar por nome - Ordena de acordo com os nomes de chamadores, quando selecionado.

• Adicionar contacto - Adiciona um novo contacto ao diretório.

Quando o seu administrador ativa o suporte para registar chamadas do Webex, e no ecrã Td. cham, se
a chamada for representada por um número de telefone, pode ver a opçãoAdicionar cont.. Se a chamada
não for representada por um número de telefone, o menu de opção não contém a opção Adicionar cont..

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone com um ecrã
a cores indicando um chamador validado.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

O Telefone IP Cisco 8811 tem um ecrã em tons de cinza, portanto, não suporta
ícones coloridos.

Nota

Quando acede aos detalhes da chamada de qualquer chamada, pode ver se a chamada é uma
chamada perdida ou uma chamada atendida.

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando
um chamador ilegítimo.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando
uma chamada não verificada.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Nota

Ver a duração dos registos de chamadas Webex
É possível ver a duração de uma chamada Webex recebida e efetuada.

Antes de começar

• O telefone está integrado no servidor da nuvem Webex.

• O administrador adiciona o menu Apresentar recentes de no telefone.
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• Quando o seu administrador permite que o suporte mostre os registos das chamadas Webex, a opção
Webex está disponível no menu Mostrar recentes.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Recentes para aceder ao ecrã Recentes.

Também pode premir a tecla de função Recentes no ecrã principal do telefone. Só vê esta tecla de função se
o seu administrador a configurar na interface da Web do telefone.

Ao premir a tecla de função Recentes, acede diretamente ao ecrã Todas as chamadasautomaticamente.

Passo 3 No ecrã Todas as chamadas, selecione um registo de chamadas.

Ao selecionar uma chamada efetuada ou uma chamada recebida, poderá ver a duração da chamada no campo
Duração. Para uma chamada perdida, as informações de duração da chamada não estão disponíveis.

Indicação de spam de chamadas do Webex
Se o telefone estiver registrado no servidor Webex, o telefone apresenta os seguintes ícones como verificação
nas sessões de chamadas, registos de chamadas locais e registos de chamadas do Webex.

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone com um ecrã a cores
indicando um chamador validado.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Quando acede aos detalhes da chamada de qualquer chamada, pode ver se a chamada é uma chamada
perdida ou uma chamada atendida.

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando um chamador
ilegítimo.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

• Um ícone adicional ao lado do id do chamador é apresentado no telefone indicando uma chamada
não verificada.

Quando o ícone aparece com cor vermelha, indica uma chamada perdida.

Ver registos de chamadas do servidor
Pode ver uma lista separada para os registos de chamadas do servidor de XSI da BroadWorks e para os registos
do servidor do Webex Cloud, dependendo da sua seleção.
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O telefone faz uma procura de nome inversa na lista de endereços pessoal local quando o utilizador navega
no registo de chamadas da BroadWorks no telefone.

Antes de começar

O administrador adiciona o menu Apresentar recentes de no telefone.

Quando o seu administrador permite que o suporte mostre os registos das chamadas Webex, a opção Webex
está disponível no menu Mostrar recentes.

Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha a ver.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Recentes.
Passo 4 Selecione Apresentar recentes de e escolha uma das opções.

• Servidor XSI: mostra os registos de chamadas armazenados e transferidos do servidor.
• Telefone: apresenta os registos de chamadas guardados no telefone.
• Webex: mostra os registos de chamadas armazenados no servidor da nuvem Webex.

Passo 5 Clique em Definir.

Pode ver todas as chamadas, chamadas perdidas, chamadas recebidas e a lista de chamadas efetuadas.

Devolver uma chamada recente
Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Telefones de secretária – Pressione Aplicações .
• Telefone de conferência – Prima Definições.

Passo 2 Pressione Recentes.

Se houver uma chamada perdida numa linha, pode utilizar a tecla de função Perdidas no ecrã inicial do
telefone para aceder à lista Chamadas perdidas.

Passo 3 Selecione o registo de chamada que pretende marcar.
Passo 4 (Opcional) Prima Edit.cham. para editar o registo da chamada.
Passo 5 Prima o botão de linha necessário ou prima Ligar para efetuar a chamada.
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Limpar a lista de chamadas recentes
Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha a ver.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Efetue uma das seguintes ações:

• Telefones de secretária – Pressione Aplicações .
• Telefone de conferência – Prima Definições.

Passo 4 Selecione Recentes.
Passo 5 Selecione uma lista que pretende eliminar.

• Tds Chamadas
• Chamadas perdidas
• Chamadas recebidas
• Chamadas efectuadas
• Apresentar recentes de

Passo 6 Prima Opção e selecione Eliminar tudo.
Passo 7 Prima OK.

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

Passo 1 Selecione uma linha a ver.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Recentes.
Passo 4 Selecione um item da lista.

• Tds Chamadas
• Chamadas perdidas
• Chamadas recebidas
• Chamadas efectuadas
• Apresentar recentes de

Para ver as chamadas na opção Apresentar recentes de, consulte Ver registos de chamadas do servidor
, na página 110.
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Passo 5 Realce o registo individual que pretende adicionar.
Passo 6 Prima Opção.
Passo 7 Prima Adicionar contacto.

A etiqueta de menu mostra o diretório-alvo ao qual pretende adicionar o contacto:

• Se o menu Adicionar entrada do livro de endereços pessoal for apresentado, adicione o contacto à
lista de endereços pessoal local.

• Se omenuAdicionar contacto do BroadSoft Pessoal for apresentado, adicione o contacto ao BroadSoft
Directory Pessoal.

O seu administrador pode alterar o diretório-alvo.

Passo 8 Prima Guardar para adicionar o contacto.

Eliminar um registo de chamada
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Recentes.
Passo 3 Escolher para ver todas as chamadas recentes ou para ver um certo tipo de chamadas recentes.

• Tds Chamadas
• Chamadas perdidas
• Chamadas recebidas
• Chamadas efectuadas
• Apresentar recentes de

Passo 4 Realce o grupo de chamadas ou o registo individual que pretende eliminar.
Passo 5 Prima Opção.
Passo 6 Selecione Eliminar entrada.
Passo 7 Prima OK.

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

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
113

Chamadas recentes
Eliminar um registo de chamada



Passo 2 Selecione Recentes.
Passo 3 Selecione Todas as chamadas.
Passo 4 Prima Opção e selecione Eliminar tudo.
Passo 5 Prima OK.
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C A P Í T U L O 5
Correio de voz

• A sua conta de correio de voz pessoal, na página 115
• Verificar as mensagens de voz novas pessoais, na página 116
• Aceder ao correio de voz pessoal, na página 116
• Aceder ao correio de voz áudio pessoal, na página 116
• Comportamento do telefone com definição de correio de voz, na página 117
• Comportamento do telefone com definição de configuração de chamada perdida e correio de voz, na
página 117

• Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz monitorizadas, na página 118

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

A tecla Mensagens do telefone funciona como uma marcação rápida para o sistema de correio de voz.

Se não está na sua secretária, pode ligar para o seu sistema de correio de voz para aceder ao correio de voz.
O administrador pode facultar-lhe o número de telefone do sistema de correio de voz.

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

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

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Seleccione Preferências do utilizador > Preferências de chamada.
Passo 3 Introduza o número de telefone do seu correio de voz pessoal em Correio de voz.
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Passo 4 Prima Definir.

Verificar as mensagens de voz novas pessoais
Para saber se tem novas mensagens de correio de voz, procure um dos seguintes sinais:

• A faixa de luz no auscultador é vermelha fixa.

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

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

Telefones IP Cisco Séries 6800, 7800 e 8800: ouvirá também um tom intermitente rápido no auscultador, no
auricular ou no altifalante quando utilizar uma linha de telefone. Este toque intermitente é específico da linha.
Apenas o ouve quando utilizar uma linha que tenha mensagens de voz.

Telefone IP de conferência Cisco 7832 e 8832: ouvirá um tom intermitente no altifalante quando utilizar a
linha de telefone. Apenas o ouve quando utilizar uma linha que tenha uma mensagem de voz.

Aceder ao correio de voz pessoal
Procedimento

Passo 1 Prima Mensagens .
Passo 2 Siga os comandos de voz.

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

Procedimento

Passo 1 No ecrã, prima a tecla de função Áudio.
Passo 2 Quando solicitado, introduza as credenciais do correio de voz.
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Comportamento do telefone com definição de correio de voz
Esta tabela lista o comportamento do telefone em diversos cenários quando o campoAlerta LED auscultador
no Utilitário de configuração está definido para Correio de voz.

Critérios de desativação do LEDEstado do LED
após o evento

EventoEstado inicial

-LED desativadoNão existem
chamadas ativas e
uma chamada é
perdida ou uma
chamada está em
espera e a chamada
é perdida.

Sem correio de voz,
Sem chamada
perdida

O utilizador liga para o correio de voz para
recuperar uma mensagem.

LED ativoEntrada de correio de
voz

Sem correio de voz,
Sem chamada
perdida

O utilizador liga para o correio de voz para
recuperar uma mensagem.

LED ativoNão existem
chamadas ativas e
uma chamada é
perdida ou uma
chamada está em
espera e a chamada
é perdida.

Correio de voz

O utilizador liga para o correio de voz para
recuperar uma mensagem.

LED ativoEntrada de correio de
voz

Perdidas

-LED desativadoSem eventosSem correio de voz,
Sem chamada
perdida

Comportamento do telefone com definição de configuração de
chamada perdida e correio de voz

Esta tabela lista o comportamento do telefone em diversos cenários quando o campoAlerta LED auscultador
no Utilitário de configuração está definido para Correio de voz, Chamada perdida.
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Critérios de desativação do LEDEstado do LED
após o evento

EventoEstado inicial

O utilizador interage com o telefone.LED ativoNão existem
chamadas ativas e
uma chamada é
perdida ou uma
chamada está em
espera e a chamada é
perdida.

Sem correio de voz,
Sem chamada
perdida

O utilizador liga para o correio de voz para
recuperar uma mensagem.

LED ativoEntrada de correio de
voz

Sem correio de voz,
Sem chamada
perdida

O utilizador interage com o telefone e liga
para o correio de voz para recuperar uma
mensagem.

LED ativoNão existem
chamadas ativas e
uma chamada é
perdida ou uma
chamada está em
espera e a chamada é
perdida.

Correio de voz

O utilizador interage com o telefone e liga
para o correio de voz para recuperar uma
mensagem.

LED ativoEntrada de correio de
voz

Perdidas

-LED desativadoSem eventosSem correio de voz,
Sem chamada
perdida

Estados de mensagens de voz de contas de correio de voz
monitorizadas

Pode ver o estado das mensagens de correio de voz de uma conta de correio de voz de um utilizador ou grupo
numa tecla de linha ou num botão do módulo de expansão.

O âmbito da conta de correio de voz monitorizada:

• uma conta de correio de voz associada a extensões que está configurada no telefone

• uma conta de correio de voz que é diferente de qualquer conta de correio de voz associada a extensões

Para verificar se o proxy SIP fornece suporte, contacte o administrador.

Uma conta de correio de voz monitorizada apresenta um destes ícones ao lado da tecla de linha ou do botão
do módulo de expansão:

• : Não existem mensagens de correio de voz para a conta monitorizada.
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• : Há novas mensagens de correio de voz. O número de mensagens aparece adjacente ao nome da
conta monitorizada. Por exemplo, (4) VM 3300mostra que existem quatro mensagens de correio de voz
para a conta monitorizada VM 3300.

• : As novas mensagens de correio de voz contêm, pelo menos, uma mensagem urgente.

• : A linha não se registou no servidor de correio de voz.

O LED do botão de linha também muda de cor para indicar o estado da linha monitorizada. A cor e o padrão
predefinidos do LED para os estados são:

• Sem mensagem: verde sólido

• Novas mensagens: vermelho sólido

• Mensagens urgentes: vermelho sólido

• Falha no registo: âmbar sólido

Para personalizar o comportamento do LED, contacte o administrador.

Aceder a mensagens de contas de correio de voz monitorizadas

Antes de começar

• O administrador deve configurar uma tecla de linha no telefone ou um botão de módulo de expansão
para monitorizar uma conta de correio de voz.

• O administrador deve atribuir a marcação rápida à tecla configurada.

• Existem novas mensagens para a conta de correio de voz monitorizada.

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de linha no telefone ou no botão de módulo de expansão.

Pode ser solicitado que introduza o ID e PIN da conta de correio de voz monitorizada.

Passo 2 Siga os comandos de voz.
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C A P Í T U L O 6
Definições

• Descrição geral das definições do telefone, na página 122
• Alterar o toque, na página 122
• Atribuir um toque através da página da Web do telefone, na página 122
• Volume do ringer de controle, na página 123
• Reencaminhar chamadas do telefone, na página 123
• Ativar o reencaminhamento de chamadas com a página da Web do telefone, na página 125
• Ativar a função Não Incomodar (DND) para uma linha específica, na página 125
• Ativar o DND a partir da página da Web do telefone, na página 126
• Ativar a chamada em espera, na página 126
• Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do telefone, na página 127
• Bloquear uma chamada anónima, na página 127
• Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da Web do telefone, na página 128
• Bloqueio de ID do chamador , na página 128
• Proteger uma chamada, na página 129
• Ativar marcação assistida, na página 129
• Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da BroadWorks, na página 129
• Configurar uma página de resposta automática, na página 130
• Configurar correio de voz, na página 130
• Definições de proxy HTTP, na página 131
• Definições da conexão VPN, na página 134
• Alterar o formato de hora, na página 138
• Alterar o formato de data, na página 138
• Alterar a proteção de ecrã, na página 139
• Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na página 139
• Configurar a proteção de ecrã com a interface Web do telefone, na página 140
• Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone, na página 141
• Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone, na página 142
• Transferir padrão de fundo, na página 143
• Ajustar o brilho do ecrã do telefone, na página 143
• Ajustar a duração da retroiluminação, na página 144
• Ajustar temporizador da luz de fundo a partir da interface Web do telefone, na página 144
• Alterar o modo de exibição, na página 145
• Especificar um dispositivo áudio para uma chamada, na página 145
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• Reiniciar o telefone, na página 146
• Definir idioma, na página 146
• Definir palavra-passe, na página 146
• Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone, na página 147
• Configurar conta de perfil, na página 147
• Configurações executivas, na página 148
• Definições do assistente executivo, na página 152
• Definições de Wi-Fi, na página 157
• Acessibilidade com comentários de voz, na página 167
• Ativar ou desativar comentários de voz, na página 168
• Ajustar a velocidade da voz, na página 168
• Ajustar o volume da voz, na página 169
• Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu telefone, na página 169
• Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página da Web do telefone, na página 170
• Reiniciar o telefone, na página 170

Descrição geral das definições do telefone
O administrador pode configurar o telefone para disponibilizar os menus de definição no ecrã do telefone ou
na interface da Web do telefone. Se não encontrar um menu específico, contacte o administrador.

Alterar o toque
Pode definir um toque de chamada recebida.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Toque > Ext (n) - Toque, em que n= número de extensão.
Passo 3 Desloque-se na lista de toques e prima Tocar para ouvir uma amostra.
Passo 4 Prima Selecionar e Definir para guardar uma seleção.

Atribuir um toque através da página da Web do telefone
Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > Ext(n), em que (n) corresponde ao número
de uma extensão.

Passo 2 Na área Call Feature Settings, escolha um toque da lista pendente Default Ring.
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Se não pretender especificar um toque para a linha de telefone, escolha No ring. O seu telefone não toca
quando recebe uma chamada.

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Volume do ringer de controle
Pode controlar o volume de toque de uma chamada recebida no telefone ou na página web da administração
do telefone.

Se o seu administrador restringir a sua capacidade de controlar o volume do toque, não poderá executar esta
tarefa a partir da chave de volume do telefone ou da página web da administração do telefone.

Antes de começar

O seu administrador deve permitir-lhe controlar o volume do toque.

Procedimento

Para controlar o volume do toque, execute uma das ações a seguir:

• No telefone, pressione o Volume ou o botão para reduzir ou aumentar o volume.

Quando o seu administrador restringe a sua capacidade de controlar o volume do toque,
aparece uma mensagem indicando que você não tem permissão para alterar o volume do
toque.

Nota

• Na página web da administração do telefone, acesse o Login avançado do > usuárioe, em seguida,
selecione o Volume de Áudio do Usuário de Voz > > . Introduza um valor para o parâmetro Volume
da Campainha e clique em Enviar Todas as Alterações .

O valor válido para o parâmetro Volume da Campainha varia de 0 a 15.

Quando o seu administrador restringe a sua capacidade de controlar o volume do toque, o
parâmetro Volume da Campainha não aparece na secção Volume de Áudio.

Nota

Reencaminhar chamadas do telefone
Pode configurar o seu telefone para reencaminhar chamadas recebidas após navegar no ecrã Definições de
reenc. de chamadas.

Existem outros dois métodos para configurar os serviços de reencaminhamento de chamadas. Para configurar
os serviços de reencaminhamento de chamadas por uma tecla de função específica, consulte Reencaminhar
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chamadas, na página 55. Para configurar os serviços de reencaminhamento de chamadas a partir da página
da Web do telefone, consulte Reencaminhar chamadas com a página da Web do telefone, na página 56.

Antes de começar

O seu administrador tem de ativar os serviços de reencaminhamento de chamadas.

O seu administrador desativa a sincronização do código de ativação de funcionalidades para o
reencaminhamento de chamadas. Se ativado, o ecrã Definições de reenc. de chamadas altera para só de
leitura, contudo, ainda pode alterar a definição para o serviço Reencaminhamento das chamadas, premindo
Reencaminhar ou Reenc. tudo no ecrã principal. Para obter mais informações, consulte Ativar
reencaminhamento de todas as chamadas com sincronização do código de ativação de funcionalidade, na
página 57.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Reenc. de chamadas para aceder ao ecrã

Definições de reenc. de chamadas.
Passo 3 Selecione um serviço de reencaminhamento de chamadas.

• Reenc. todas as cham.—Determina se todas as chamadas recebidas são reencaminhadas para um número
de telefone de destino.

• Reenc. se ocupado—Determina se uma chamada recebida é reencaminhada para um número de telefone
de destino quando a linha está ocupada.

• Reenc. se n/atend.—Determina se uma chamada recebida é reencaminhada para um número de telefone
de destino quando a chamada não é atendida.

Passo 4 Ative o serviço de reencaminhamento de chamadas, premindo o botão Selecionar a partir do conjunto de
navegação.

Passo 5 Atribua um número de telefone de destino para o serviço de reencaminhamento de chamadas.

• Nº reenc. todas as cham.—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar
todas as chamadas recebidas.

• Nº reenc. se ocupado—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar
a chamada recebida quando a linha está ocupada.

• Nº reenc. n atendida—Especifica o número de telefone de destino para o qual pretende reencaminhar
a chamada recebida quando a chamada não é atendida.

• Atraso reenc. n atendida—Atribui um tempo de atraso de atendimento quando a chamada não é atendida.

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

• Se o administrador ativar a sincronização FKS ou XSI para reencaminhamento de
chamadas no telefone, pode introduzir o valor como número de toques após o qual a
chamada tem de ser reencaminhada.

Nota

As definições de reencaminhamento de chamadas no telefone só têm efeito quando FKS eXSI estão desativadas.
Para mais informações, consulte o administrador.
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Passo 6 (Opcional) Atribua um número de telefone de destino utilizando a tecla de função Contactos.
a) No ecrã Definições de reenc. de chamadas, selecione qualquer um dos serviços de reencaminhamento

de chamadas.
b) SelecioneNº reenc. todas as cham.,Nº reenc. se ocupado ouNº reenc. n atendida com base no serviço

de reencaminhamento de chamadas selecionado e, em seguida, prima a tecla de função Contactos.
c) Procure um contacto. Para obter mais informações, consulte Procurar um contacto no ecrã Todos os

diretórios, na página 88.
d) Prima Marcar para atribuir o número de telefone de destino.

O número de telefone de destino é apresentado ao lado do serviço de reencaminhamento de chamadas.

Passo 7 Prima Definir para aplicar as definições.

Passo 8 Verifique se a definição tem efeito procurando o ícone de reencaminhamento de chamadas . O ícone aparece
com um número de destino na parte superior esquerda ou central do ecrã do telefone.

Após ativar qualquer um dos serviços de reencaminhamento de chamadas, a tecla de função Reencaminhar
ou Reenc. tudo é alterada para Limpar enc. ou Limp DsvTdCh respetivamente. Pode premir a tecla de
função Limp Reen para desativar todos os tipos de reencaminhamento de chamadas, enquanto o número de
telefone de destino se mantém.

Limp DsvTdCh desativa apenas o serviço Reencaminhamento das chamadas, Limp enc. desativa todos os
serviços de reencaminhamento de chamadas.

Se as definições de reencaminhamento de chamadas não tiverem efeito, consulte o administrador.

Ativar o reencaminhamento de chamadas com a página da Web
do telefone

Efetue a tarefa seguinte, se pretender ativar as definições de reencaminhamento de chamadas a partir da página
da Web do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em User Login > Advanced > Voice > User.
Passo 2 Em Call Forward, selecione Yes para as definições de reencaminhamento de chamadas.
Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Ativar a função Não Incomodar (DND) para uma linha específica
Defina a funcionalidade Não incomodar (DND) para silenciar o telefone e suprimir notificações de chamadas
recebidas quando precisar de evitar distrações. Pode suprimir todas as notificações de chamadas recebidas ou
pode suprimir a notificação de um autor de chamada específico.
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Procedimento

Passo 1 Selecione uma linha de telefone utilizando o conjunto de navegação.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Não incomodar.

Se o menu Não interromper não aparecer no ecrã, contacte o seu administrador.Nota

Passo 4 Selecione Ativar para ativar a funcionalidade DND ou selecione Desativar para desativar a funcionalidade
DND.

Passo 5 Prima Definir para guardar a definição.

Ativar o DND a partir da página da Web do telefone
Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 Em Supplementary Services, defina DND Settings como Yes.

Pode ativar a funcionalidade DND em todas as linhas, se o administrador não tiver ativado a sincronização
de teclas de funcionalidade (FKS).

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Ativar a chamada em espera
Pode ativar a chamada em espera para uma linha específica ou todas as linhas. Se estiver ativada, pode receber
a notificação de chamada (um único sinal sonoro e o botão de linha pisca a vermelho) durante uma chamada
ativa.

Se o administrador tiver ativado a sincronização de chamada em espera entre uma linha e um serviço BroadSoft
XSI, a sua definição aplica-se apenas à linha específica em vez de a todas as linhas. Normalmente, a definição
aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que a sincronização está ativada.

Procedimento

Passo 1 Prima o conjunto de navegação, para cima ou para baixo, para selecionar uma linha de telefone.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Chamada em espera.
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Passo 4 Selecione Ligado para permitir que atenda uma chamada recebida que toque durante outra chamada ou
selecione Desligado para desativar a função.

Passo 5 Prima Definir para guardar a definição.

Ativar a chamada em espera a partir da página da Web do
telefone

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 Em Supplementary Services, defina CW Setting como Yes.

A definição aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que o seu administrador ativou a sincronização de
chamada em espera entre as linhas e o serviço BroadSoft XSI.

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Bloquear uma chamada anónima
Pode bloquear uma chamada recebida que não possua informações do chamador para uma linha ou linhas
específicas.

Se o administrador tiver ativado a sincronização da rejeição de chamadas anónimas entre uma linha e um
serviço BroadSoft XSI, a sua definição aplica-se apenas à linha específica em vez de todas as linhas.
Normalmente, a definição aplica-se a todas as linhas, exceto àquelas em que a sincronização está ativada.

Procedimento

Passo 1 Prima o conjunto de navegação, para cima ou para baixo, para selecionar uma linha de telefone.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Bloq. cham. anónima.
Passo 4 Selecione Ativado caso pretenda bloquear a chamada que não possua informações do autor da chamada, ou

selecione Desativado para permitir a chamada.
Passo 5 Prima Definir para guardar a definição.
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Ativar o bloqueio de chamadas anónimas a partir da página da
Web do telefone

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 Em Supplementary Services, defina Block ANC Setting como Yes.

A definição aplica-se a todas as linhas, exceto aquelas em que o seu administrador ativou a sincronização da
rejeição de chamadas anónimas entre as linhas e o serviço BroadSoft XSI.

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Bloqueio de ID do chamador
Pode bloquear a identificação do autor da chamada para evitar que o seu nome e número de telefone sejam
apresentados no ecrã do recetor ao efetuar uma chamada. Esta funcionalidade ajuda-o a manter a privacidade.

Antes de começar

O administrador ativa a funcionalidade Bloquear CID no telefone.

O administrador ativa a funcionalidade Bloquear CID no servidor de XSI da BroadWorks.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Seleccione Preferências do utilizador > Preferências de chamada.
Passo 3 Selecione Bloqueio de ID do chamador.
Passo 4 Prima Selecionar para ativar ou desativar o bloqueio do ID do autor da chamada.

Se o administrador ativar a funcionalidade de bloqueio de ID do chamador no servidor XSI BroadWorks, o
seu telefone obterá o valor do servidor e verá o valor que o administrador definiu no servidor. Em seguida,
poderá modificar o valor a partir do menu Bloqueio de ID do chamador no telefone.

Passo 5 Prima Definir para guardar as alterações.
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Proteger uma chamada
Pode encriptar chamadas para as proteger contra curiosos. Pode configurar a funcionalidade de chamada
segura em todas as chamadas de saída ou para uma chamada específica.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Chamada protegida.
Passo 3 Selecione Ativar para ativar a funcionalidade de chamada protegida ou selecione Desativar para desativar a

funcionalidade de chamada protegida.
Passo 4 Prima Definir para guardar a definição.

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

Antes de começar

O administrador ativa a funcionalidade no telefone.

Procedimento

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

Adicionar várias localizações para um utilizador de XSI da
BroadWorks

Pode adicionar várias localizações à extensão do telefone. Isto permite que uma chamada recebida seja
transferida facilmente do seu telefone para outros telemóveis ou telefones de secretária que são adicionados
à sua extensão.
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Antes de começar

O administrador ativou a funcionalidade Anywhere na extensão.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de chamada.
Passo 3 Selecione Anywhere.
Passo 4 (Opcional) Selecione uma linha se o BroadWorks Anywhere estiver configurado em várias linhas.
Passo 5 Adicione o número do contacto e o nome no ecrã Localizações.

O comprimento máximo de um nome que pode ser introduzido é 25. Também pode manter o campo Nome
em branco.

O comprimento máximo de um número que pode introduzir é 20.

Passo 6 Ativar ou desativar a localização.
Passo 7 Prima Guardar para adicionar as localizações à lista Localizações.

Configurar uma página de resposta automática
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de chamada > Página resp. autom..
Passo 3 Selecione Ativar para ativar a página de resposta automática ou selecione Desativar para desativar a página

de resposta automática.
Passo 4 Prima Definir para guardar as alterações.

Configurar correio de voz
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências de chamada > Correio de voz.
Passo 3 Introduza um número de telefone para verificar o correio de voz.
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Se premir a tecla Mensagens , esta marca o número do correio de voz e apresenta a lista de mensagens
de voz.

Passo 4 Prima Definir para confirmar o número atribuído.

Passo 5 Prima para sair.
Passo 6 Prima Retroced para sair.

Definições de proxy HTTP
É possível configurar um proxy HTTP no telefone no menu Definições de proxy HTTP no menu
Configurações da rede. As definições de proxy HTTP também estão disponíveis na página da Web do
telefone.

Tópicos relacionados
Página da Web do Telefone, na página 25
Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático, na página 131
Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual, na página 132
Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone, na página 132

Configurar um servidor proxy com o modo de proxy automático
Pode escolher o modo de proxy automático para configurar um servidor proxy HTTP no telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Definições de proxy HTTP > Modo proxy.
Passo 3 Prima o botão Selecionar do conjunto de navegação para selecionar Auto.
Passo 4 Realce Deteção automática (WPAD), selecione Ligado para ativar a Deteção Automática de Proxy Web

(WPAD) utilizada para obter um ficheiro PAC automaticamente. SelecioneDesligado para desativar aWPAD.

Por predefinição, o seu telefone utiliza WPAD no modo de proxy automático.

Passo 5 (Opcional) Se desativar WPAD no passo anterior, é necessário introduzir um URL válido de configuração
automática de proxy (PAC em URL de PAC. Por exemplo:
http://proxy.department.branch.example.com/pac

Se não tiver o URL de PAC, contacte o administrador.

Passo 6 Prima Definir para aplicar as definições.
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Configurar um servidor proxy com o modo de proxy manual
Pode escolher o modo de proxy manual para configurar um servidor proxy HTTP no telefone.

Antes de começar

O administrador fornece o endereço do servidor e a porta do servidor proxy.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Definições de proxy HTTP > Modo proxy.
Passo 3 Prima o botão Selecionar do conjunto de navegação para selecionar Manual.
Passo 4 Introduza um nome de anfitrião ou endereço IP válido de um servidor proxy em Anfitrião proxy.

Não forneça o esquema (http:// ou https://) para o anfitrião proxy.Nota

Passo 5 Introduza uma porta de servidor válida do servidor proxy especificado em Porta do proxy.
Passo 6 (Opcional) Se o servidor proxy exigir autenticação, realce Autenticação do proxy e, em seguida, selecione

Ligado.
Passo 7 (Opcional) Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe para aceder ao servidor proxy.

Se não tiver o nome do utilizador e a palavra-passe, contacte o administrador.

Passo 8 Prima Definir para aplicar as definições.

Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone
Pode selecionar o modo de proxy automático ou manual para configurar um servidor proxy HTTP a partir da
página da Web do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione Sistema > de Voz.
Passo 2 Na secção Definições de Proxy HTTP, defina os parâmetros descritos na tabela seguinte:
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Tabela 6: Definições de proxy HTTP

DescriçãoParâmetro

Escolha o modo de proxy para a definição de proxy
HTTP. As opções são:

• Auto

• Manual

• Desligado

Predefinição: desativado

Modo Proxy

Selecione Sim para utilizar o mecanismo de Deteção
Automática de Proxy Web (WPAD) para obter
automaticamente um ficheiro de Configuração
Automática de Proxy (PAC).

Se o parâmetro estiver definido como Não, tem de
configurar o URL de PAC.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
Proxy como Auto.

Predefinição: Sim

Utilizar Deteção automática (WPAD)

URL que localiza o ficheiro de PAC.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
Proxy como Auto e Utilizar Deteção Automática
(WPAD) como Não.

URL do PAC

Endereço do servidor (nome de anfitrião ou endereço
IP) do servidor proxy.

Não forneça o esquema (http:// ou https://).

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
Proxy como Manual.

Anfitrião proxy

Número da porta do servidor proxy.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
Proxy como Manual.

Porta proxy

Se o servidor proxy exigir autenticação, selecione
Sim. Caso contrário, selecione Não. A configuração
do parâmetro depende do comportamento real do
servidor proxy.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
Proxy como Manual.

O Servidor Proxy Requer Autenticação

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
133

Definições
Configurar um servidor proxy a partir da página da Web do telefone



DescriçãoParâmetro

Introduza um nome de utilizador para um utilizador
de credencial no servidor proxy.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
ProxyManual e O Servidor Proxy Requer
Autenticação como Sim.

Nome de utilizador

Introduza uma palavra-passe para o nome do utilizador
especificado para a finalidade da autenticação proxy.

Este parâmetro está disponível ao definir o Modo
ProxyManual e O Servidor Proxy Requer
Autenticação como Sim.

Palavra-passe

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Definições da conexão VPN
Pode configurar e ativar uma conexão VPN no telefone a partir do menu Definições da VPN no menu
Configuração da rede. Para facilitar as definições, pode também configurar os parâmetros relacionados das
definições da VPN na página da Web do telefone. Se pretender ativar a conexão VPN, tem de reiniciar o
telefone.

Tópicos relacionados
Configurar uma conexão VPN , na página 134
Ativar uma conexão VPN, na página 135
Desativar uma conexão VPN, na página 136
Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone, na página 136
Ver o estado de VPN, na página 137

Configurar uma conexão VPN
Pode configurar uma conexão VPN no seu telefone. Depois de efetuar o procedimento descrito neste tópico,
apenas as definições do VPN são concluídas. Ainda é necessário ativar a conexão VPN reiniciando o telefone
manual ou automaticamente.

Se pretender configurar a conexão VPN a partir da página da Web do telefone, consulte Configurar uma
conexão de VPN partir da Página Web do Telefone, na página 136.

Antes de começar

O seu administrador fornece as informações necessárias para estabelecer uma conexão VPN.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Definições de VPN.
Passo 3 Introduza o endereço IP ou o FQDN de um servidor VPN em Servidor VPN.
Passo 4 Introduza as credenciais do utilizador em Nome do utilizador e Palavra-passe.
Passo 5 (Opcional) Se necessário, introduza o nome de um grupo de túnel em Grupo de túnel.

Se o campo estiver vazio, significa que não é utilizado qualquer grupo de túnel para esta conexão VPN.

Passo 6 Realce Ligar à VPN no arranque, prima o botão Selecionar do conjunto de navegação para selecionar
Ligado.

Passo 7 Prima Definir para guardar as definições.

As definições da VPN estão concluídas. Para obter informações sobre como ativar a conexão VPN, consulte
Ativar uma conexão VPN, na página 135.

Ativar uma conexão VPN
É possível ativar uma conexão VPN configurada ao reiniciar automaticamente o telefone. Se pretender reiniciar
manualmente o telefone para ativar a conexão VPN, consulte Reiniciar o telefone, na página 146.

Antes de começar

As definições da VPN estão concluídas. Consulte Configurar uma conexão VPN , na página 134 ou Configurar
uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone, na página 136 para obter detalhes.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Definições de VPN.
Passo 3 Realce Ativar conexão VPN, prima o botão Selecionar no conjunto de navegação para selecionar Ligado

para aplicar as alterações.

Depois de definir Ativar conexão VPN como Ligado, o telefone tenta imediatamente ligar-se
ao servidor VPN. Durante o processo, o telefone é reiniciado automaticamente.

Nota

A conexão da VPN demora cerca de um minuto.

Após reiniciar o telefone, o ícone da conexão VPN no canto superior direito do ecrã do telefone indica
que a conexão VPN foi estabelecida com sucesso.

Se a conexão VPN falhar, o valor da opção Ativar conexão VPN permanece Desligado.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
135

Definições
Ativar uma conexão VPN



Passo 4 (Opcional) Veja os detalhes da conexão VPN. Por exemplo, o estado atual da conexão VPN e o endereço IP
da VPN. Consulte Ver o estado de VPN, na página 137 para obter detalhes.

Desativar uma conexão VPN
Pode desativar uma conexão VPN ao reiniciar o telefone de forma automática ou manual.

Antes de começar

Uma conexão VPN está ativada no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Definições de VPN.
Passo 3 Realce Ligar à VPN no arranque, prima o botão Selecionar do conjunto de navegação para selecionar

Desligado.
Passo 4 Prima Definir para guardar a definição.
Passo 5 Efetue uma das seguintes ações:

• Assinalar Ativar conexão VPN, selecionar Off.

Depois de ter definidoAtivar conexão VPN paraOff, o telefone tenta imediatamente desligar
do servidor VPN. Durante o processo, o telefone é reiniciado automaticamente.

Nota

• Para reiniciar manualmente o telefone, consulte Reiniciar o telefone, na página 146.

A desconexão da VPN demora cerca de um minuto.

Após o telefone reiniciar, o ícone da conexão VPN no ecrã do telefone desaparece. Isso significa que a
conexão VPN foi devidamente desativada.

Passo 6 (Opcional) Verifique se a conexão VPN está Desligada. Consulte Ver o estado de VPN, na página 137 para
obter detalhes.

Configurar uma conexão de VPN partir da Página Web do Telefone
Pode configurar uma conexão de VPN a partir da página web do telefone

É possível efetuar a mesma configuração no telefone, consulte Configurar uma conexão VPN , na página 134.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione Sistema > de Voz.
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Passo 2 Na secção Definições VPN, defina os parâmetros descritos na tabela seguinte.

Tabela 7: Definições VPN

DescriçãoParâmetro

Endereço IP ou FQDN do servidor VPN.

Predefinição: vazio

Servidor VPN

Introduza um nome de utilizador para um utilizador
credenciado no servidor VPN.

Predefinição: vazio

Nome do utilizador VPN

Introduza uma palavra-passe do nome de utilizador
especificado para aceder ao servidor VPN.

Predefinição: vazio

Palavra-passe VPN

Introduza um grupo de túneis atribuído ao utilizador
da VPN.

O grupo de túneis é utilizado para identificar a política
de grupo da conexão VPN.

Predefinição: vazio

Grupo de túneis da VPN

Escolha se o telefone se ligar ao servidor VPN
automaticamente após o reinício do telefone.

Predefinição: Não

Ligar no arranque

Passo 3 Clique em Submeter Todas as Alterações para aplicar as alterações.

As definições da VPN estão concluídas. Para obter informações sobre como ativar a conexão VPN, consulte
Ativar uma conexão VPN, na página 135.

Ver o estado de VPN
É possível verificar os detalhes da conexão VPN. Por exemplo, o estado atual da VPN e o endereço IP da
VPN do telefone.

Também pode ver o estado a partir da página da Web do telefone ao selecionar Informações > Estado >
Estado da VPN.

Procedimento

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

Pode visualizar as seguintes informações:
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• Conexão VPN – indica se o telefone estabelece ligação com o servidor VPN. O estado pode ser Ligado
ou Desligado.

• Endereço IP da VPN – endereço IP da VPN atribuído pelo servidor VPN.

• Máscara de sub-rede da VPN – máscara de sub-rede da VPN atribuída pelo servidor VPN.

• Bytes enviados – total de bytes enviados pelo telefone para a rede através do servidor VPN.

• Bytes recebidos – total de bytes recebidos pelo telefone da rede através do servidor VPN.

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

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de hora.

Para definir o horário de verão, selecioneAdmin. do dispositivo >Data/Hora >Horário de verão. Selecione
Ativarpara ativar o horário de verão e selecione Desativar para desativá-lo.

Passo 3 (Opcional) Selecione Admin. do dispositivo > Data/Hora > Fuso horário.
Passo 4 Selecione um formato de hora e prima Definir para aplicar as alterações.

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

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Data/Hora > Formato de data.
Passo 3 Selecione um formato de data e prima Definir para aplicar as alterações.
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Alterar a proteção de ecrã
É possível ativar a proteção de ecrã do telefone e especificar o respetivo aspeto, bem como o período de tempo
durante o qual o telefone fica inativo até a proteção de ecrã aparecer.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utiliz. > Preferências do ecrã > Proteção de ecrã.
Passo 3 Selecione Ativar para ativar a proteção de ecrã e selecione Desativar para desativá-la.
Passo 4 Selecione Definições da protec. de ecrã para selecionar as definições:

• Proteção de ecrã—Selecione uma das seguintes opções:

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

• Download Picture—Apresenta uma imagem retirada da página da Web do telefone.

• Logótipo: apresenta um logótipo como proteção de ecrã do telefone. Esta imagem é adicionada no
campo de URL do logótipo da página da Web do telefone.

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

• Interv. ativ.—Introduza o número de segundos durante os quais o telefone permanece inativo antes de
a proteção de ecrã ser ativada.

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

Passo 5 Prima Definir.

Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone
O administrador pode permitir que altere o padrão de fundo predefinido do telefone para um dos padrões
disponíveis.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 No campo Phone Background da secção Screen, selecione qualquer uma das opções como padrão de fundo

do telefone.

• Default: o telefone não tem qualquer padrão de fundo. Se não for adicionado qualquer padrão de fundo
ao ecrã do telefone, o ecrã apresenta o padrão de fundo monocromático.
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• Transferir imagem: na página da Web do telefone, pode selecionar Transferir imagem como opção
de segundo plano do telefone. A imagem que adicionar emURL de transferência da imagem é utilizada
como padrão de fundo do telefone.

O telefone suporta ficheiros de imagem .jpg e .png e o tamanho máximo da imagem é 625 KB. Pode
aumentar ou diminuir a imagem para que preencha totalmente o ecrã. Se a relação de aspeto da imagem
de destino não for 5:3, some partes da imagem serão perdidas.

• Logo: na página da Web do telefone, pode selecionar Logo como opção de segundo plano do telefone.
O logótipo que adicionar em Logo URL é utilizado como padrão de fundo.

Não exceda o tamanho máximo de 255 caracteres do Logo URL ou Picture Download
URL.

Atenção

A área de apresentação do logótipo é o centro do ecrã do telefone. O tamanho da área de apresentação
do logótipo do telefone é de 128x128 píxeis. Se o tamanho original do logótipo não corresponder à área
de apresentação, o logótipo é dimensionado para corresponder a essa área.

Configurar a proteção de ecrã com a interface Web do telefone
Pode configurar uma proteção de ecrã para o telefone. Quando o telefone fica inativo durante um período de
tempo especificado, entra no modo de proteção de ecrã.

Basta premir um botão para o telefone regressar ao modo normal.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Screen, configure os campos conforme descrito na tabela seguinte.

DescriçãoParâmetro

Selecione Yes para ativar uma proteção de ecrã no
telefone. Quando o telefone fica inativo durante um
período de tempo especificado, entra no modo de
proteção de ecrã.

Predefinição: Não

Ativar proteção de ecrã
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DescriçãoParâmetro

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

• Clock—Apresenta um relógio digital num fundo
liso.

• Download Picture—Apresenta uma imagem
retirada da página da Web do telefone.

• Logo: Apresenta um logótipo no ecrã do
telefone. Adicione uma imagem de logótipo no
campo Logo URL.

• Bloquear—Permite bloquear a proteção de ecrã.

Proteção de ecrã

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

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

Predefinição: 300

Tempo de espera da proteção de ecrã

URL que localiza o ficheiro (.png) a apresentar no
segundo plano do ecrã do telefone. Se selecionar a
imagem como um tipo de proteção de ecrã, esta
imagem será apresentada como uma proteção de ecrã
no ecrã do telefone.

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

URL de transferência da imagem

Introduza um URL ou caminho para a localização
onde a imagem do logótipo se encontra guardada. Se
selecionar o logótipo como um tipo de proteção de
ecrã, esta imagem será apresentada como uma
proteção de ecrã no ecrã do telefone.

URL do logótipo

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Adicionar um logótipo como segundo plano do telefone
Para adicionar um ícone de logótipo como secundo plano do ecrã do telefone, adicione-o a partir da página
da Web do telefone.
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Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 Na secção Screen, selecione Logo no campo Phone Background e introduza um URL ou caminho para a

localização onde imagem do logótipo se encontra guardada em Logo URL.
Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Depois de adicionar o logótipo ao segundo plano do telefone, se selecionar Predef. a partir da lista Segundo
plano do telefone e guardar as alterações, o ícone do logótipo do ecrã do telefone desaparecerá.

Alterar padrão de fundo a partir da página do telefone
O administrador pode permitir que altere o padrão de fundo predefinido do telefone para um dos padrões
disponíveis.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 No campo Phone Background da secção Screen, selecione qualquer uma das opções como padrão de fundo

do telefone.

• Default: o telefone não tem qualquer padrão de fundo. Se não for adicionado qualquer padrão de fundo
ao ecrã do telefone, o ecrã apresenta o padrão de fundo monocromático.

• Transferir imagem: na página da Web do telefone, pode selecionar Transferir imagem como opção
de segundo plano do telefone. A imagem que adicionar emURL de transferência da imagem é utilizada
como padrão de fundo do telefone.

O telefone suporta ficheiros de imagem .jpg e .png e o tamanho máximo da imagem é 625 KB. Pode
aumentar ou diminuir a imagem para que preencha totalmente o ecrã. Se a relação de aspeto da imagem
de destino não for 5:3, some partes da imagem serão perdidas.

• Logo: na página da Web do telefone, pode selecionar Logo como opção de segundo plano do telefone.
O logótipo que adicionar em Logo URL é utilizado como padrão de fundo.

Não exceda o tamanho máximo de 255 caracteres do Logo URL ou Picture Download
URL.

Atenção

A área de apresentação do logótipo é o centro do ecrã do telefone. O tamanho da área de apresentação
do logótipo do telefone é de 128x128 píxeis. Se o tamanho original do logótipo não corresponder à área
de apresentação, o logótipo é dimensionado para corresponder a essa área.
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Transferir padrão de fundo
É possível transferir uma imagem para personalizar o fundo no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Voice > User.
Passo 2 Na secção Screen, selecione Download Picture para o campo Phone Background.
Passo 3 Carregue o padrão de fundo personalizado para um servidor TFTP, HTTP ou HTTPS.

A imagem é um ficheiro .jpg. O tamanho preferido é 800x480 pixels. Se a imagem não tiver o tamanho
preferido, o utilizador pode efetuar o carregamento, mas este será redimensionado para se adaptar ao ecrã.

Passo 4 No campo Picture Download URL, introduza o caminho onde a imagem de padrão de fundo foi carregada.

O URL tem de incluir o nome do servidor TFTP, HTTP ou HTTPS (ou endereço IP), diretório e nome do
ficheiro.

Exemplo:

http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg

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

Passo 5 Clique em Submit All Changes.

O telefone não reinicia depois de alterar o URL da imagem de fundo.

Ajustar o brilho do ecrã do telefone
Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências do ecrã > Brilho do ecrã.
Passo 3 Prima o conjunto de Navegação, para a esquerda ou para a direita, para diminuir ou para aumentar o brilho.
Passo 4 Prima Guardar.
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Ajustar a duração da retroiluminação
A retroiluminação pode ser ajustada para facilitar a leitura do ecrã do telefone.

Procedimento

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

• 1 min.

• 5 min.

• 30 min.

• Sempre ligada

O valor predefinido é 5 minutos.Nota

Passo 5 Prima Definir para aplicar a seleção.

Ajustar temporizador da luz de fundo a partir da interface Web
do telefone

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

Procedimento

Passo 1 Selecione Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Screen, selecione uma duração para o parâmetro Back Light Timer.

Também é possível configurar este parâmetro no ficheiro de configuração (cfg. xml) introduzindo uma cadeia
de caracteres neste formato:
<Back_Light_Timer ua="rw">30s</Back_Light_Timer>

Os valores permitidos são: 1m|5m|30m|Sempre ativado. O valor predefinido é 5m (5 minutos).

Passo 3 No campo Display Brightness, introduza um número inteiro entre 4 e 15 para o brilho pretendido.

Também é possível configurar este parâmetro no ficheiro de configuração (cfg. xml) introduzindo uma cadeia
de caracteres neste formato:
<Display_Brightness ua="rw">15</Display_Brightness>
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O valor permitido é um número inteiro entre 4 e 15. Quanto maior o valor, mais brilhante é a apresentação
do ecrã. O valor predefinido é 15.

Passo 4 Clique em Submit All Changes.

Alterar o modo de exibição
Procedimento

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

Estão disponíveis as seguintes opções:

• Nome

• Ext.

• Ambos

Passo 3 Selecione o modo de exibição e prima Definir.

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

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode escolher o dispositivo áudio a utilizar para uma chamada.
A escolha é aplicada ao efetuar ou atender uma chamada com uma tecla de linha ou com a tecla de função
correspondente.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferido.
Passo 3 Prima Selecionar para escolher uma das opções:

• Nenhum— seleciona o último dispositivo de áudio utilizado.
• Altifalante— seleciona o altifalante como dispositivo de áudio.
• Auricular— seleciona um auricular como dispositivo de áudio. Uma ordem de prioridade do auricular
é:

• USB (mais alta)
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• Bluetooth (média)

• Auricular analógico (mais baixa)

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

Passo 4 Prima Definir para guardar a seleção.

Reiniciar o telefone
É possível que seja necessário reiniciar o telefone para que uma atualização de software ou outras alterações
tenham efeito. As definições ou outras personalizações mantêm-se inalteradas.

Procedimento

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

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

Procedimento

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

Definir palavra-passe
Efetue regularmente a reposição da palavra-passe do seu telefone e mantenha a sua rede segura.

Antes de começar

É necessário ter a sua palavra-passe.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Definir palavra-passe.
Passo 3 Introduza a sua palavra-passe atual no campo P.passe ant.
Passo 4 Introduza a sua nova palavra-passe nos campos Introduzir palavra-passe e Reintr. nova p.passe.
Passo 5 Selecione Guardar.

Tópicos relacionados
Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone, na página 147

Definir palavra-passe a partir da página da Web do telefone
Pode atualizar a palavra-passe a partir da página da Web do telefone.

Antes de começar

É necessário ter a sua palavra-passe atual.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione Sistema > de Voz.
Passo 2 Na secçãoConfiguração do Sistema, encontre o parâmetro Palavra-passe do Utilizador e clique emAlterar

Palavra-passe junto do parâmetro.
Passo 3 Introduza a sua palavra-passe atual no campo P.passe Ant.

Se não tiver uma palavra-passe, deixe o campo vazio.

Passo 4 Introduza a nova palavra-passe no campo Nova Palavra-passe.
Passo 5 Clique em Submit (Submeter).

A mensagem Palavra-passe alterada com sucesso. é apresentada na página da Web.

Configurar conta de perfil
É necessário introduzir as credenciais de autenticação para sincronizar novamente o telefone com o perfil de
aprovisionamento, quando tal for solicitado através do ecrã Configuração da conta de perfil.

Se não conseguiu aceder ao ecrãConfiguração da conta de perfil, também pode aceder-lhe a partir do menu
do telefone ou da tecla de função Configurar, se estiver disponível.

Se ocorrer um erro ao iniciar sessão no telefone, contacte o administrador.
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Antes de começar

O administrador especifica o tipo de autenticação de perfil no seu telefone e fornece as credenciais de
autenticação.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Configuração da conta de perfil (Profile account setup).

O nome de utilizador e palavra-passe são preenchidos automaticamente. Estes campos estão em branco se o
seu nome de utilizador e a palavra-passe não foram adicionados antes.

Passo 3 Prima Iniciar sessão para guardar o seu nome de utilizador e palavra-passe.

Se o campo Nome do utilizador ou o campo Palavra-passe estiver vazio, o telefone apresenta
uma tecla de função Iniciar sessão esbatida e não pode premir a tecla de função.

Nota

Passo 4 (Opcional) Introduza um novo nome de utilizador e palavra-passe, se pretender iniciar sessão com outro
conjunto de credenciais.

Configurações executivas
Se o administrador o tiver configurado como utilizador executivo com um conjunto de assistentes, pode
configurar as seguintes definições para partilhar o controlo das chamadas com os seus assistentes:

• Pode ativar ou desativar a filtragem de chamadas. Se a sua extensão se ligar ao servidor XSI BroadWorks,
também pode selecionar o modo e o tipo de filtragem de chamadas.

Quando a filtragem de chamadas estiver ativada, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de
acordo com os critérios configurados pelo seu administrador no servidor BroadWorks.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver
ativado a triagem de chamadas para si.

• Pode verificar o estado de entrada/saída dos seus assistentes.

Os assistentes com o estado de entrada têm controlo das chamadas do executivo.

Os itens de menu apresentados no ecrã do telefone são diferentes nos seguintes cenários:

• O administrador ativa a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão.

• O administrador liga a sua extensão ao servidor XSI BroadWorks.

Importante
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Ativar filtragem de chamadas como executivo
Execute esta tarefa para ativar a filtragem de chamadas. Se o administrador configurar a sua extensão para
ligar ao servidor XSI BroadWorks, também pode selecionar o modo de filtragem de chamadas e o tipo de
filtragem de chamadas.

Quando a filtragem de chamadas estiver ativa, as chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo
com os critérios configurados pelo seu administrador.

Também atende as chamadas recebidas que vão para os seus assistentes se o seu administrador tiver ativado
a triagem de chamadas para si. Quando um assistente atende uma chamada, a chamada não é apresentada na
sua extensão.

Se ativar o DND no seu telefone, os seus assistentes não atendem as suas chamadas recebidas.Importante

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para ativar a filtragem de chamadas.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador executivo.

O administrador configura e ativa os critérios de filtragem de chamadas no servidor XSI BroadWorks.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o administrador tiver programado a função Executivo numa tecla de linha, o telefone mostra o

Executivo juntamente com o estado de filtragem de chamadas (Ligado ou Desligado) no ecrã
principal. Prima a tecla de linha.

• Se não tiver a função Executivo configurada numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

• Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione Filtro de chamadas > Filtro de chamadas.

2. Prima para selecionar Ligado.

3. Selecione o modo de filtro de chamadas e o tipo de filtro de chamadas.

• Modo de filtro de chamadas—Escolha uma das seguintes opções:

• Simples—As chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios
de filtragem de chamadas configurados no modo simples.
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• Avançado—As chamadas recebidas vão para os seus assistentes de acordo com os critérios
de filtragem de chamadas configurados no modo avançado.

• Tipo de filtro de chamadas—Escolha uma das seguintes opções:

Este item do menu está disponível quando o Modo de filtro de chamadas está
definido como Simples.

Nota

• Todas as chamadas—Todas as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.

• Chamadas internas—Se você e os chamadores estiverem no mesmo grupo BroadSoft,
as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.

• Chamadas externas—Se você e os chamadores não estiverem nomesmo grupo BroadSoft,
as chamadas recebidas vão para os seus assistentes.

4. Prima Definir para aplicar as alterações.

• Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:

1. Prima a tecla de função Ativado para ativar a filtragem de chamadas.

2. Prima para sair.

Desativar filtragem de chamadas como executivo
Quando a filtragem de chamadas estiver desativada, nenhuma das chamadas recebidas vai para os assistentes.

Marque o código de ativação do serviço fornecido pelo seu administrador ou siga o procedimento descrito
abaixo para desativar a filtragem de chamadas.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o administrador tiver programado a função Executivo numa tecla de linha, o telefone mostra o

Executivo juntamente com o estado de filtragem de chamadas (Ligado ou Desligado) no ecrã
principal. Prima a tecla de linha.

• Se não tiver a função Executivo configurada numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .
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Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

• Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione Filtro de chamadas > Filtro de chamadas

2. Prima para selecionar Desligado.

3. Prima Definir para aplicar as alterações.

• Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:

1. Prima a tecla de função Desligar para desativar a filtragem de chamadas.

2. Prima para sair.

Verificar a lista de assistente como executivo
Pode aceder ao menu Lista de assistentes no telefone para verificar os assistentes que lhe foram atribuídos.
O menu também mostra o estado de entrada/saída dos assistentes atribuídos.

Antes de começar

O administrador atribuiu-lhe, pelo menos, um assistente.

O administrador configurou a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks. Caso contrário, o menu
Lista de assistentes não é apresentado no telefone.

O administrador ativou a marcação alfanumérica. Caso contrário, não pode efetuar uma chamada para um
assistente a partir da lista de assistentes.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o administrador tiver programado a função Executivo numa tecla de linha, o telefone mostra o

Executivo juntamente com o estado de filtragem de chamadas (Ligado ou Desligado) no ecrã
principal. Prima a tecla de linha.

• Se não tiver a função Executivo que está configurada numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione Executivo .

Passo 2 Selecione Lista de assistentes.

O ecrã Lista de assistentes apresenta um máximo de 10 assistentes no telefone.
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Se o administrador configurar mais do que um executivo no telefone, o ecrã apenas apresenta os assistentes
do primeiro executivo disponível.

Passo 3 (Opcional) Se pretender efetuar uma chamada para um dos seus assistentes, em seguida, realce o número de
telefone do assistente e prima Ligar.

Definições do assistente executivo
Se o administrador o tiver configurado como assistente executivo, pode configurar as seguintes definições
para controlo partilhado das chamadas de executivos:

• Pode ver os executivos associados.

• Pode optar por entrar ou não entrar num conjunto de assistentes se o seu administrador tiver ativado esta
opção para o conjunto.

• Se tiver optado por entrar num conjunto, quando pretender que outra pessoa atenda chamadas em nome
de executivos no seu lugar, pode ativar o encaminhamento de chamadas para um número de sua
preferência.

Pode desativar o encaminhamento de chamadas a qualquer momento.

• Se tiver optado por participar num conjunto, pode ativar ou desativar a filtragem de chamadas para um
executivo.

Quando a filtragem de chamadas está ativada, as chamadas recebidas do executivo são atendidas por si
e por outros assistentes associados com o executivo de acordo com os critérios configurados pelo seu
administrador.

Os itens de menu apresentados no ecrã do telefone são diferentes nos seguintes cenários:

• O administrador ativa a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão.

• O administrador liga a sua extensão ao servidor XSI BroadWorks.

Importante

Optar por entrar/ não entrar no conjunto de um executivo como assistente
Quando optar por entrar no conjunto de um executivo, recebe controlo partilhado das chamadas do executivo.

Quando optar por não entrar no conjunto de um executivo, não tem qualquer controlo sobre as chamadas do
executivo.

Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FSK) na sua extensão, marque
o código de ativação de serviço apropriado fornecido pelo seu administrador, para optar por entrar ou não
entrar no conjunto de um executivo. Ignore o procedimento abaixo.

Se o administrador tiver configurado a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks, pode marcar o
código de ativação de serviço apropriado ou seguir o procedimento descrito abaixo.
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Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador assistente e inclui-o no conjunto de assistentes do
executivo.

O administrador concede-lhe a permissão para optar por entrar ou sair do conjunto do executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a função Assistente numa tecla de linha, prima a tecla de
linha.

• Se não tiver a função Assistente numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione Assistente .

Passo 2 Selecione Lista de executivos.
Passo 3 Selecione um executivo de cujo conjunto de assistentes pretenda optar por entrar ou sair.

Passo 4 Pressione para selecionar Subscrever para optar por entrar no conjunto do executivo ou selecioneAnular
subscrição para optar por não entrar no conjunto do executivo.

Passo 5 Prima Definir para aplicar as alterações.

Ativar ou desativar a filtragem de chamadas como assistente executivo
Aceda ao ecrã Filtro de chamadas para ativar ou desativar a filtragem de chamadas. Um ecrã mostra uma
lista dos executivos associados a todas as extensões de assistentes no telefone, juntamente com o estado de
filtragem de chamadas (Ligado ou Desligado).

Quando a filtragem de chamadas está ativada para um executivo, as chamadas recebidas do executivo são
atendidas por si e por outros assistentes associados com o executivo de acordo com os critérios configurados
pelo seu administrador.

Quando o executivo ou outro assistente atende uma chamada, não continuará a ver a chamada na sua extensão.

Ativar ou desativar a filtragem de chamadas para um executivo ativa ou desativa a configuração para todos
os assistentes no conjunto do executivo.

Importante

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

O administrador ativa o item de menu Filtro de chamadas no ecrã do telefone.
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Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a funçãoAssistente numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
• Se não tiver a função executivo numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

• Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione Filtro de chamadas.

2. Realce um executivo, prima para ativar ou desativar a filtragem de chamadas para o executivo
realçado.

3. Prima Definir e, em seguida, prima OK para aplicar as alterações.

• Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:

1. Selecione o executivo para quem pretende ativar ou desativar a filtragem de chamadas.

2. Prima para ativar ou desativar a filtragem de chamadas para o executivo realçado.

3. Prima para sair.

Ativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo
Aceda ao ecrãDesviar para ativar o desvio de chamadas quando pretender que outra pessoa atenda chamadas
recebidas dos executivos.

Se ativar o DND na sua extensão, as chamadas não são encaminhadas.Importante

Ativa o encaminhamento de chamada para uma extensão de assistente. Quando ativar o encaminhamento de
chamadas para uma extensão, se lidar com vários executivos nessa extensão, todas as chamadas recebidas
dos executivos são encaminhadas dessa extensão.

Outros assistentes no conjunto de executivos continuam a atender chamadas recebidas dos executivos.

Outras extensões de assistente no seu telefone também continuam a atender chamadas recebidas dos executivos.
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Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a função executivo numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
• Se não tiver a função executivo numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

• Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione Desviar > Desviar.

2. Selecione Ligado para ativar o desvio de chamadas.

3. Realce Número de encaminhamento e introduza o número de destino para o qual pretende que as
chamadas sejam encaminhadas.

4. Prima Definir para aplicar as alterações.

• Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:

1. Normalmente, um ecrã mostra uma lista de todos os executivos associados a todas as extensões de
assistentes no telefone. Selecione um executivo associado à extensão para a qual pretende ativar o
encaminhamento de chamadas.

A extensão a que está associado o executivo selecionado aparece na parte superior.

2. Prima Desviar.

3. Digite o número de destino para o qual pretende que as chamadas sejam encaminhadas.

4. Prima Ligar para concluir a ação.

5. Prima para sair.

Se o administrador tiver programado a função Assistente numa tecla de linha, o ícone na etiqueta da tecla de

linha altera para para mostrar que o encaminhamento de chamadas está ativado.

Se for o único assistente executivo com uma extensão no telefone, o número de destino do encaminhamento
aparece sob a tecla de linha Assistente.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
155

Definições
Ativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo



Desativar o encaminhamento de chamadas como assistente executivo

Antes de começar

Está no conjunto de assistentes de um executivo e o encaminhamento de chamadas está ativado.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a função executivo numa tecla de linha, prima a tecla de linha.
• Se não tiver a função executivo numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione executivo .

Passo 2 Siga o procedimento abaixo de acordo com os menus reais apresentados no telefone.

• Se o administrador configurar a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks:

1. Selecione Desviar > Desviar.

2. Selecione Desligado para desativar o desvio de chamadas.

3. Prima Definir para aplicar as alterações.

• Se o administrador apenas ativar a sincronização de teclas de funcionalidade (FKS) na sua extensão:

1. Prima Limp enc..

2. Prima para sair.

Se o administrador tiver programado a função Assistente numa tecla de linha e o desvio de chamadas não
estiver ativado para qualquer outra extensão do assistente no telefone, o ícone na etiqueta da tecla de linha

Assistente muda de para .

Verificar a lista de executivos como assistente
Pode aceder ao menu Lista de executivos no telefone para verificar os executivos que o administrador lhe
atribuiu. Omenu tambémmostra o seu estado atual de entrada/saída para os executivos associados, juntamente
com os seus números de telefone.

Antes de começar

O administrador fornece-lhe privilégios de utilizador assistente e inclui-o no conjunto de assistentes do
executivo.
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O administrador configurou a sua extensão para ligar ao servidor XSI BroadWorks.

Procedimento

Passo 1 Efetue uma das seguintes ações:

• Se o seu administrador tiver programado a função Assistente numa tecla de linha, prima a tecla de
linha.

• Se não tiver a função Assistente numa tecla de linha:

1. Prima Aplicações .

2. Selecione Assistente .

Passo 2 Selecione Lista de executivos.

O ecrã Lista de executivos apresenta um máximo de 10 executivos no telefone.

Se o seu administrador configurar mais de um assistente no telefone, o ecrã apenas apresenta os executivos
do primeiro assistente disponível.

Resolução de problemas em definições de assistente executivo

As chamadas falham, embora o encaminhamento de chamadas esteja ativado

Certifique-se de que a função DND não está ativada para a sua extensão.

Definições de Wi-Fi
As definições de Wi-Fi estão disponíveis apenas nos telefones IP multiplataforma Cisco 8861 e 8865.

Pode personalizar as definições de Wi-Fi para o seu telefone a partir do menu Configuração do Wi-Fi no
menu Configuração da rede no telefone. Algumas definições de Wi-Fi também estão disponíveis na página
da Web do telefone.

Ligar o telefone a uma rede sem fios no primeiro arranque
O telefone rastreia automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis numa das seguintes situações:

• Quando o telefone é inicializado pela primeira vez sem uma ligação de rede.

• Quando o telefone não estiver ligado a uma rede depois de uma reposição de fábrica.

Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis é apresentada após a conclusão do processo de rastreio via Wi-Fi.
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Procedimento

Passo 1 Selecione uma rede Wi-Fi a partir da lista.

São apresentadas as seguintes opções:

• Rastrear—o telefone volta a rastrear por redes disponíveis.

• Configuração—abre a página Configurar Wi-Fi.

• Ignorar—a mensagem é apresentada. Se ignorar este passo, terá de configurar a
rede manualmente. Se confirmar que pretende ignorar a página Ligar a Wi-Fi, a tecla de função
Rastreio via Wi-Fi é apresentada.

Passo 2 Prima Configuração e preencha os campos.
Passo 3 Prima Ligar.

Acionar rastreio via Wi-Fi com tecla de função
Pode utilizar a tecla de função Rastreio via Wi-Fi para rastrear por redes sem fios disponíveis. A tecla de
função é apresentada no ecrã do telefone numa das seguintes situações:

• Quando ignora a ligação Wi-Fi na primeira inicialização sem ligação de rede com fios

• Sempre que o telefone perder a ligação à rede e o Wi-Fi do telefone estiver ativado

Procedimento

Passo 1 Prima a tecla de função Rastreio via Wi-Fi quando for apresentada no ecrã do telefone.
A mensagem Rastreio sem fios em curso é apresentada. Depois que o rastreio é concluído, é
apresentada uma lista de redes. São apresentadas as seguintes opções:

• Rastrear—volta a rastrear por redes disponíveis.

• Selecionar—abre a página Configurar Wi-Fi.

• Cancelar—fecha a lista de redes.

Passo 2 Selecione uma rede Wi-Fi a partir da lista.
Passo 3 Prima Selecionar e preencha os campos.
Passo 4 (Opcional) Prima Guardar para guardar as configurações como um perfil Wi-Fi. É possível ligar-se a esta

rede posteriormente com o perfil.
Passo 5 Prima Ligar.
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Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone
Pode ativar ou desativar a LAN sem fios do telefone a partir da página Web do telefone. Ligue o Wi-Fi para
que o telefone estabeleça ligação a uma rede sem fios automática ou manualmente. Por predefinição, a LAN
sem fios do telefone está ativada.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Advanced > Voice > System.
Passo 2 Navegue até à secção Wi-Fi Settings e defina o campo Phone-wifi-on como Yes.
Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Ativar ou desativar o Wi-Fi na página da Web do telefone
Pode ativar ou desativar a LAN sem fios do telefone a partir do menuWi-Fi configuration. Por predefinição,
a LAN sem fios do telefone está ativada.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Network configuration > Wi-Fi configuration > Wi-Fi .
Passo 3 Prima o botão Select para ativar ou desativar o Wi-Fi. Também pode premir o Conjunto de navegação, para

a esquerda ou para a direita, para ativar ou desativar o Wi-Fi.
Passo 4 Prima Definir para guardar as alterações.

Ligar o telefone a uma rede Wi-Fi manualmente
Ao configurar o perfil Wi-Fi, este fornece as opções para ligar o telefone manualmente a uma rede sem fios.
É possível estabelecer a ligação a partir do ecrã Perfil Wi-Fi ou do ecrã Configurar Wi-Fi.

O perfil Wi-Fi no topo do ecrã Perfil Wi-Fi é ligado automaticamente quando o telefone é aprovisionado.

Antes de começar

Ligue o Wi-Fi do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi.
Passo 3 No ecrã Perfil Wi-Fi, execute uma das ações para ligar ao Wi-Fi.
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• Selecione qualquer um dos perfis Wi-Fi configurados e clique em Ligar.
• Prima Rastrear e selecione uma ligação sem fios no ecrã Ligar a Wi-Fi. No ecrã Configurar Wi-Fi,
introduza valores nos campos e prima Ligar.

Consulte a tabela Parâmetro de perfil em Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone, na página 161 para
obter os valores dos campos.

Ligar a uma rede Wi-Fi quando o telefone apresenta uma mensagem de falha
de ligação

Se o seu telefone suportar Wi-Fi, ele fornecerá as informações de estado se não tiver uma ligação de rede ao
ser inicializado. É possível ver a mensagem Verifique as definições da Internet ou
contacte o fornecedor de serviços.

Antes de começar

O telefone não pode estar ligado a um cabo Ethernet.

Procedimento

Passo 1 Prima Rastreio via Wi-Fi.
É apresentada uma lista de redes Wi-Fi.

Passo 2 Prima uma destas opções:

• Rastrear—para rastrear redes novamente.

• Selecionar—para configurar a rede realçada.

Passo 3 Realçar uma rede da lista.
Passo 4 Prima Selecionar.
Passo 5 Selecione uma das seguintes opções:

• Cancelar—voltar ao ecrã anterior.

• Guardar—guardar a rede com as informações inseridas.

• Ligar—ligar-se à rede selecionada.

Passo 6 Prima Ligar.

As etapas acima também são aplicáveis se o seu telefone perder a ligação de rede a qualquer
momento depois de ter sido inicializado, e não estiver ligado a um cabo Ethernet.

Nota
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Configurar o perfil Wi-Fi a partir do telefone
Pode adicionar um máximo de quatro perfis Wi-Fi. Pode utilizar este perfil para ligar o telefone a uma rede
Wi-Fi.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi.
Passo 3 No ecrã Perfil Wi-Fi, desloque-se para uma linha na lista na qual pretende configurar o perfil.
Passo 4 Prima o botão Selecionar.

Também pode premir Opções e, em seguida, selecionar Editar.

Passo 5 No ecrã Editar perfil, defina os parâmetros tal como referido na tabela Parâmetros de perfil.

Tabela 8: Parâmetros de perfil

DescriçãoParâmetro

Permite-lhe selecionar o método de autenticação que
é utilizado para proteger o acesso à rede Wi-Fi.
Consoante o método escolhido, surge um campo de
palavra-passe, frase de acesso ou chave para que possa
fornecer as credenciais necessárias para aderir a esta
rede Wi-Fi. As opções são:

• Auto

• EAP-FAST

• PEAP-GTC

• PEAP-MSCHAPV2

• PSK

• WEP

• Nenhum

Predefinição: PSK

Modo de segurança

Permite-lhe introduzir um nome para os SSID. Este
nome é apresentado no telefone. Vários perfis podem
ter omesmo nome de rede com ummodo de segurança
diferente. Este nome é apresentado no telefone.

Nome da rede
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DescriçãoParâmetro

Permite-lhe introduzir um ID de utilizador para o
perfil de rede.

Este campo está disponível ao configurar o modo de
segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC,
PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e
permite o comprimento máximo de 32 caracteres
alfanuméricos.

ID utiliz.

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar.

Este campo está disponível ao configurar o modo de
segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC,
PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e
permite o comprimento máximo de 64 caracteres
alfanuméricos.

Palavra-passe

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar.

Este campo está disponível ao definir o modo de
segurança como WEP. Este é um campo obrigatório
e permite o comprimento máximo de 32 caracteres
alfanuméricos.

Chave WEP

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar. É necessário introduzir este valor
quando o modo de segurança é PSK.

Frase de acesso

Permite-lhe selecionar a banda de frequências de sinal
sem fios que é utilizada na WLAN. As opções são:

• Auto

• 2,4 GHz

• 5 GHz

Predefinição: Auto

Banda de frequências

Passo 6 Prima Guardar.

Configurar um perfil Wi-Fi
Pode configurar o perfil Wi-Fi a partir da página Web do telefone ou da ressincronização de perfis de
dispositivos remotos e, em seguida, associar o perfil às redesWi-Fi disponíveis. Pode utilizar esta perfil Wi-Fi
para estabelecer ligação a um Wi-Fi. Pode configurar um máximo de quatro perfis.
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Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, selecione User Login > Advanced > Voice > System.
Passo 2 Defina os campos Wi-Fi Profile com as informações fornecidas pelo administrador.
Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Se o telefone tiver uma chamada ativa, pode guardar as alterações.

Eliminar um perfil Wi-Fi
Pode remover um perfil Wi-Fi da lista quando o perfil já não é necessário.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi.
Passo 3 No ecrã Perfil Wi-Fi, selecione o perfil Wi-Fi que pretende remover.
Passo 4 Prima Opções.
Passo 5 Selecione Eliminar e, em seguida, o confirme a eliminação.

Alterar a ordem de um perfil Wi-Fi
Pode determinar a posição de um perfil de Wi-Fi na lista. O perfil Wi-Fi no topo da lista tem a prioridade
mais elevada. Quando o Wi-Fi está ligado, o telefone utiliza o perfil Wi-Fi no topo da lista para ligar
automaticamente a uma rede sem fios durante o aprovisionamento.

Procedimento

Passo 1 Se alterar o pedido do perfil Wi-Fi a partir do telefone, siga estes passos:

a) Prima Aplicações .
b) Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi.
c) No ecrã Perfil Wi-Fi, selecione um Wi-Fi para o qual pretenda alterar a ordem.
d) Prima Opções.
e) Selecione Mover para cima ou Mover para baixo para mover o perfil Wi-Fi um nível para cima ou um

nível para baixo, respetivamente, na lista.

Passo 2 Se alterar o pedido do perfil Wi-Fi a partir da página da Web do telefone, siga estes passos:
a) Na página da Web do telefone, selecione User Login > Advanced > Voice > System.
b) Na secção Wi-Fi Profile (n), defina o campo Wi-Fi Profile Order com a ordem pretendida.
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c) Clique em Submit All Changes.

Rastrear e guardar uma rede Wi-Fi
Pode rastrear um perfil Wi-Fi para obter a lista de redes sem fios disponíveis (SSID). O modo de segurança
e o nome da rede têm o mesmo valor do SSID rastreado. Em seguida, pode editar os campos de qualquer uma
das redes sem fios. Ao guardar as alterações, estas são guardadas como um perfil Wi-Fi na lista de perfis
Wi-Fi do telefone. Em seguida, pode utilizar este novo perfil Wi-Fi para ligar o telefone a uma rede sem fios.

• Quando o modo de segurança de uma rede sem fios é Nenhum, PSK e WEP, não é possível modificar o
modo de segurança. No ecrã Modo de segurança, verá apenas o modo de segurança definido para a
rede. Por exemplo, se o modo de segurança de uma rede for PSK, vê apenas PSK no ecrã Modo de
segurança.

• Ao rastrear uma rede sem fios (SSID) que é a rede sem fios ligada atual, não pode editar o Nome da
rede deste SSID.

Nota

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Perfil Wi-Fi.
Passo 3 No ecrã Perfil Wi-Fi, prima Rastrear para obter todas as redes sem fios disponíveis.
Passo 4 (Opcional) No ecrã Ligar a Wi-Fi, prima Rastrear novamente para voltar a rastrear a lista.
Passo 5 Selecione uma rede sem fios e prima Selecionar ou o botão Selecionar.
Passo 6 No ecrã Configurar Wi-Fi, defina os parâmetros tal como referido na tabela Parâmetros de perfil.
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Tabela 9: Parâmetros de perfil

DescriçãoParâmetro

Permite-lhe selecionar o método de autenticação que
é utilizado para proteger o acesso à rede Wi-Fi.
Consoante o método escolhido, surge um campo de
palavra-passe, frase de acesso ou chave para que possa
fornecer as credenciais necessárias para aderir a esta
rede Wi-Fi. As opções são:

• Auto

• EAP-FAST

• PEAP-GTC

• PEAP-MSCHAPV2

• PSK

• WEP

• Nenhum

Predefinição: PSK

Modo de segurança

Permite-lhe introduzir um nome para os SSID. Este
nome é apresentado no telefone. Vários perfis podem
ter omesmo nome de rede com ummodo de segurança
diferente. Este nome é apresentado no telefone.

Nome da rede

Permite-lhe introduzir um ID de utilizador para o
perfil de rede.

Este campo está disponível ao configurar o modo de
segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC,
PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e
permite o comprimento máximo de 32 caracteres
alfanuméricos.

ID utiliz.

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar.

Este campo está disponível ao configurar o modo de
segurança como Auto, EAP-FAST, PEAP-GTC,
PEAP-MSCHAPV2. Este é um campo obrigatório e
permite o comprimento máximo de 64 caracteres
alfanuméricos.

Palavra-passe

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar.

Este campo está disponível ao definir o modo de
segurança como WEP. Este é um campo obrigatório
e permite o comprimento máximo de 32 caracteres
alfanuméricos.

Chave WEP
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DescriçãoParâmetro

Permite-lhe introduzir a palavra-passe para o perfil
de rede que criar. É necessário introduzir este valor
quando o modo de segurança é PSK.

Frase de acesso

Permite-lhe selecionar a banda de frequências de sinal
sem fios que é utilizada na WLAN. As opções são:

• Auto

• 2,4 GHz

• 5 GHz

Predefinição: Auto

Banda de frequências

Passo 7 Prima Guardar.

Ver o estado do Wi-Fi
Também pode ver o estado a partir da página Web do telefone, selecionando User Login > Advanced > Info
> Status > System Information.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Configuração da rede > Configuração de Wi-Fi > Estado do Wi-Fi.

Verá as informações:

• Estado do Wi-Fi: indica se o Wi-Fi está ligado ou desligado.

• Nome da rede: indica o nome do SSID.

• Nível do sinal: indica a potência do sinal de rede.

• Endereço MAC: indica o endereço MAC do telefone.

• Endereço MAC de AP: indica o endereço MAC do ponto de acesso (SSID).

• Canal: indica o canal em que a rede Wi-Fi transmite e recebe dados.

• Frequência: indica a banda de frequências de sinal sem fios que é utilizada na LAN sem fios.

• Modo de segurança: indica o modo de segurança que está definido para a LAN sem fios.
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Ver as mensagens de estado de Wi-Fi no telefone
Pode ver mensagens sobre o estado da ligaçãoWi-Fi do telefone. As mensagens podem ajudá-lo a diagnosticar
problemas de ligação Wi-Fi. As mensagens contêm:

• hora de ligação e endereço MAC do ponto de acesso

• hora de desligar e código de diagnóstico

• hora de falha de ligação

• tempo durante o qual o sinal fraco do ponto de acesso continua durante 12 segundos

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Mensagens de Wi-Fi.
Passo 3 Utilize o aro externo do conjunto de navegação para se deslocar nas mensagens.
Passo 4 Prima Detalhes para ver mais detalhes da mensagem selecionada.
Passo 5 (Opcional) Prima Limpar para eliminar todas as mensagens.

Acessibilidade com comentários de voz
Os Comentários de voz ajudam as pessoas com problemas de visão a utilizar o Telefone IP Cisco. Quando a
funcionalidade está ativada, um pedido por voz ajuda a navegar pelos botões do telefone e a utilizar as
funcionalidades de configuração do telefone. Os comentários de voz também leem ID de chamador recebidos,
ecrãs e definições apresentados e funções de botões.

• Os Comentários de voz são ativados e desativados com o botão Selecionar que está localizado no centro
do Conjunto de navegação. Quando o telefone está inativo, toque rapidamente em Selecionar três vezes
para ativar ou desativar esta funcionalidade. Um pedido por voz alerta sobre o estado da funcionalidade.

Prima uma tecla de função uma vez e os Comentários de voz leem a funcionalidade
associada à tecla. Prima rapidamente a tecla de função duas vezes para executar
a funcionalidade.

Sugestão

• As teclas físicas, tais como os botões de Contactos, Aplicações e Mensagens, são tratadas de forma
diferente. Prima uma tecla uma vez e a voz lê o nome do ecrã seguido da aplicação ou definição
apresentada no telefone.

Pode não ouvir os Comentários de voz se selecionar o botão Auricular mas não tiver um auricular ligado ao
telefone. Selecione Altifalante para ouvir novamente os Comentários de voz. Durante as chamadas, os
Comentários de voz apenas são ouvidos pelo utilizador, pelo que a privacidade está garantida.

Os Comentários de voz só estão disponíveis para falantes de inglês. Se esta funcionalidade não estiver
disponível, significa que está desativada no seu telefone.
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Ativar ou desativar comentários de voz
Os Comentários de voz ajudam as pessoas com problemas de visão a utilizar o Telefone IP Cisco. Pode ativar
ou desativar os Comentários de voz premindo rapidamente o botão Selecionar três vezes. Também pode
aceder a esta funcionalidade no menu Acessibilidade sob Aplicações no seu telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Acessibilidade > Comentários de voz.
Passo 3 Selecione Ligado para ativar os Comentários de voz.
Passo 4 Prima rapidamente a tecla de função Definir duas vezes para guardar as definições.
Passo 5 (Opcional) Se pretender desativar os Comentários de voz, selecioneDesligar e, em seguida, prima duas vezes

a tecla de função Definir para fazer a alteração.

Quando premir Definir pela primeira vez, pode ouvir a respetiva funcionalidade. Depois de premir Definir
uma segunda vez, a funcionalidade Comentários de voz é desativada.

Ajustar a velocidade da voz
Pode personalizar a velocidade dos Comentários de voz, caso a leitura seja demasiado rápida ou lenta. Os
Comentários de voz têm de estar ativados antes de poder selecionar uma Velocidade da voz.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações no telefone ou prima rapidamente Selecionar três vezes para ativar os Comentários
de voz.

Passo 2 Selecione Acessibilidade e navegar para cima e para baixo utilizando o anel do botão Selecionar. Prima
Selecionar quando ouvir a opção de Velocidade da voz.

Passo 3 Navegue para cima e para baixo para ouvir as várias opções de velocidade. Irá ouvir o número e o nome de
cada opção. Prima Selecionar para escolher e guardar uma velocidade de voz.
a) 1 A mais lenta
b) 2 Mais lenta
c) 3 Normal
d) 4 Mais rápida
e) 5 A mais rápida
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Ajustar o volume da voz
A funcionalidade de Comentários de voz também lhe permite definir o volume da voz.

Antes de começar

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações no telefone ou prima rapidamente Selecionar três vezes para ativar os Comentários
de voz.

Passo 2 Selecione Acessibilidade e navegue até Volume de voz utilizando o anel do botão Selecionar.
Passo 3 Prima Selecionar e continue a premir até ouvir cada um das cinco definições de volume disponíveis.

a) Mais elevado
b) Alto
c) Normal
d) Baixo
e) Mais baixo

Passo 4 Prima a tecla de função Definir duas vezes para guardar as definições.

Ativar ou desativar a função de remoção de ruído do seu
telefone

A funcionalidade de remoção de ruído permite filtrar os ruídos de fundo do seu ambiente numa chamada ou
reunião.

Antes de começar

Certifique-se de que o seu administrador lhe concede permissão para ativar ou desativar a funcionalidade de
remoção de ruído. Caso contrário, o item de menu Remoção de ruído não aparece no ecrã do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Remoção de ruído.
Passo 3 A partir do conjunto de navegação, prima o botão Selecionar para ativar ou desativar a funcionalidade.
Passo 4 Prima Definir para guardar as alterações.
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Ativar ou desativar a função de remoção de ruído com a página
da Web do telefone

Antes de começar

Certifique-se de que o seu administrador lhe concede permissão para ativar ou desativar a funcionalidade de
remoção de ruído. Caso contrário, o parâmetroRemoção de ruído não aparece na página daWeb do telefone.

Procedimento

Passo 1 Na página da Web do telefone, clique em Início de sessão do utilizador > Voz > Utilizador.
Passo 2 Na secção Definição acústica, defina Remoção de ruído para Sim para ativar a funcionalidade.

Se não quiser que o telefone remova os ruídos de fundo numa chamada ou reunião, definaRemoção de ruído
para Não.

Passo 3 Clique em Submit All Changes.

Tópicos relacionados
Página da Web do Telefone, na página 25

Reiniciar o telefone
É possível que seja necessário reiniciar o telefone para que uma atualização de software ou outras alterações
tenham efeito. As definições ou outras personalizações mantêm-se inalteradas.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Admin. do dispositivo > Reiniciar.
Passo 3 Selecione OK para confirmar que pretende reiniciar o telefone.
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C A P Í T U L O 7
Acessórios

• Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma, na página
171

• Ver os acessórios associados ao telefone, na página 173
• Auriculares, na página 173
• Altifalantes e microfone externos, na página 196
• Descrição geral das definições do módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco, na página 197

Visão geral de acessórios para o Telefone IP Cisco série 8800
com firmware multiplataforma
Tabela 10: Compatibilidade de acessórios do Telefone IP Cisco série 8800 com firmware multiplataforma

Cisco IP PhoneTipoAcessório

88658861885188458811 e 8841

Acessório da Cisco

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoMódulo de
expansão

Módulo de expansão
de teclas do Cisco IP
Phone 8800 Suporta até 3 módulos de expansão.Suporta até 2

módulos de
expansão.

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoKit de montagem na
parede

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuporte

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoBloqueio de cabo

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoUSBAuricular Cisco série
520
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Cisco IP PhoneTipoAcessório

88658861885188458811 e 8841

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoPadrão RJ9Auricular Cisco série
530

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoAdaptador
USB

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoRJ9 padrão e
AUX

Auricular Cisco série
560 com base padrão

Auricular Cisco série
560 com basemúltipla

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoUSB

Não suportadoNão suportadoNão suportadoNão suportadoNão suportadoBluetooth*Auricular Cisco 730

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoAdaptador
USB

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoCabo USB-C

*— Para a ligação Bluetooth com telefones IP multiplataforma Cisco, estão disponíveis as funcionalidades de chamada limitadas
(por exemplo, atender ou terminar uma chamada). As funcionalidades de chamada serão totalmente suportadas numa versão futura.
Atualmente, recomendamos que utilize o auricular Cisco 730 com um adaptador USB ou um cabo USB-C.

Acessórios de terceiros

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoAnalógicoAuriculares: consulte
Auriculares de outros
fabricantes, na página
186. Esta secção inclui
informações sobre
cada tipo de auricular.

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoBanda larga
analógica

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoBluetooth*

SuportadoSuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoUSB

SuportadoSuportadoSuportadoSuportadoSuportadoComutador de
descanso
eletrónico Consulte a Nota 2.Consulte a Nota 1.

SuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoNão suportadoPC externoMicrofones: consulte
Altifalantes e
microfone externos, na
página 196.

SuportadoSuportadoNão suportadoNão suportadoNão suportadoPC externoAltifalantes: consulte
Altifalantes e
microfone externos, na
página 196.
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1. Se ligar o auricular ao telefone com o cabo S (conector RJ-9 e conector AUX), certifique-se de que ativa
o Controlo de comutador de descanso eletrónico na área Volume de áudio no separador Voz >
Utilizador, na página Web de administração do telefone.

2. Quando utilizar o comutador de descanso eletrónico (EHS):

• Os EHS são ligados aos Telefones IP Cisco 8811, 8841 e 8845 através da porta auxiliar.

• Os EHS são ligados aos Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 através da porta auxiliar, da porta
USB ou através de Bluetooth.

Nota

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

Procedimento

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

• Estado > Acessórios
• Dispositivos > Bluetooth

Passo 3 (Opcional) selecione um acessório e prima Detalhes.

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

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

Informações de segurança importantes do auricular
Pressão do som elevada — Evite ouvir níveis de volume elevados durante longos períodos
para evitar possíveis danos auditivos.

Ao ligar o auricular, diminua o volume do altifalante do auricular antes de colocar o auricular. Caso se lembre
de diminuir o volume antes de retirar o auricular, o nível do volume será mais baixo quando ligar o auricular
novamente.
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Tenha em conta o espaço circundante. Quando utilizar o auricular, este pode neutralizar sons externos
importantes, especialmente em situações de emergência ou ambientes ruidosos. Não utilize o auricular quando
estiver a conduzir. Não deixe o auricular ou respetivos cabos numa área que represente perigo de queda de
pessoas ou animais de estimação. Supervisione sempre as crianças que estejam próximas do auricular ou
respetivos cabos.

Auriculares Cisco Série 500
Pode utilizar o auricular Cisco série 500 com os Telefones IP multiplataforma Cisco série 8800. O Auricular
Cisco série 500 oferece uma experiência melhorada com:

• Indicadores numa chamada: LED numa placa para o ouvido

• Controlos de chamada simplificados

• Áudio personalizado

Os auriculares suportados são:

• Auricular Cisco série 520

• Auriculares Cisco 531 e 532

• Auricular Cisco série 560 (Base padrão e base múltipla)

Auriculares Cisco 521 e 522
Os auriculares Cisco 521 e 522 são constituídos por dois auriculares com fios desenvolvidos para utilização
em dispositivos e Telefones IP Cisco. O auricular Cisco 521 apresenta uma única peça de ouvido para utilização
e conforto prolongados. O auricular Cisco 522 inclui duas peças de ouvido para utilização num ambiente de
trabalho com ruído.

Ambos os auriculares incluem um conector de 3,5 mm para utilização em computadores portáteis e dispositivos
móveis. Está também disponível um controlador integrado com conector USB para utilização nos Telefones
IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com firmware multiplataforma. O controlador é uma forma fácil de atender as
chamadas e aceder a funcionalidades básicas do telefone, como em espera, retomar, silenciar e controlo do
volume.

Os auriculares Cisco 521 e 522 requerem a versão de firmware multiplataforma 11.2(3) ou posterior. Atualize
os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.

Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima Aplicações e selecione Estado >
Informações do produto. O campo Nome do produto apresenta o modelo de telefone. O campo Versão de
software apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

LED e botões dos auriculares Cisco 521 e 522

Os botões de controlador são utilizados para funções de chamadas básicas.
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Figura 6: Controladores dos auriculares Cisco 521 e 522

A tabela seguinte descreve os botões de controlador dos auriculares Cisco 521 e 522.

Tabela 11: Botões de controlador dos auriculares Cisco 521 e 522

DescriçãoNomeNúmero

Ligue e desligue o microfone.Botão silenciar1

Ajuste o volume do auricular.Botão de volume (
e )

2

Utilize para gerir chamadas:

• Prima uma vez para atender uma chamada recebida.

• Mantenha premido durante 2 segundos para terminar uma
chamada.

• Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida.

• Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera.
Prima novamente para recuperar uma chamada em espera.

Botão de chamada3

Auriculares Cisco 531 e 532
Auricular Cisco série 530 são dois auriculares desenvolvidos para produtos e serviços da Cisco. O auricular
531 dispõe de uma única peça de ouvido e o conforto oferecido é resultado da sua leveza. O auricular 532
dispõe de duas peças de ouvido para usar num ambiente ruidoso ou escritório com muito movimento.

Os auriculares Cisco série 531 e 532 utilizam um de dois conectores com o Telefone IP Cisco Série 8800 com
firmware multiplataforma:

• O conector RJ9 – utilize-o com telefones IP Cisco que tenham uma porta do auricular.

• Adaptador USB para auricular – Fornece um controlo de chamadasmelhorado e é atualmente compatível
com os modelos de Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865.

O Adaptador USB para Auriculares Cisco está disponível para utilização com os Auriculares Cisco 531 e
532. Com o adaptador, pode testar o auricular, assim como personalizar as definições de baixos e agudos,
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ganho ou volume do microfone, bem como as definições de eco da voz ou feedback. O adaptador mantém
também as suas definições se trocar de um telefone para outro.

O adaptador USB da Cisco é suportado em telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com firmwaremultiplataforma.
Para verificar qual é o modelo do seu telefone, prima Aplicações > Estado > Informação do produto. O
campo Nome do produto apresenta o modelo de telefone.

Auricular Cisco série 530 requerem a versão de firmware multiplataforma 11.1(2) ou uma versão posterior.
Atualize os seus telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.

LED e botões dos auriculares Cisco 531 e 532

O adaptador USB do auricular Cisco para Auricular Cisco série 530 é utilizado para as funcionalidades básicas
de chamada.

Figura 7: Adaptador USB para Auricular Cisco

A tabela seguinte descreve os botões do adaptador USB dos auriculares Cisco 531 e 532.

Tabela 12: Botões do adaptador USB do auricular Cisco

DescriçãoNomeNúmero

Ligue e desligue o microfone. Quando a opção Silenciar está ativada no
adaptador USB, o botão Silenciar no adaptador USB acende.

Botão silenciar1

Ajuste o volume do auricular.Botão de volume ( e )2
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DescriçãoNomeNúmero

A gestão de chamadas recebidas e ativas depende se tem uma chamada ou
várias chamadas.

Uma chamada:

• Prima uma vez para atender chamadas recebidas.

• Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera. Prima
novamente para recuperar a chamada em espera.

• Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida.

Várias chamadas:

• Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera e para
atender uma segunda chamada recebida.

• Prima uma vez para colocar uma chamada atual em espera e prima
novamente para retomar uma chamada.

• Prima continuamente durante 2 segundos para terminar a chamada
atual e retomar uma chamada em espera.

• Prima continuamente durante 2 segundos para terminar uma chamada
ativa e atender outra chamada recebida.

• Prima duas vezes para se manter na chamada atual e rejeitar uma
segunda chamada recebida.

Botão de chamada3

Auriculares Cisco 561 e 562
Os Auricular Cisco série 560 são dois auriculares sem fios desenvolvidos para produtos e serviços da Cisco.
O auricular Cisco 561 dispõe de uma única peça de ouvido e o conforto oferecido é resultado da sua leveza.
O auricular Cisco 562 dispõe de duas peças de ouvido para usar num ambiente ruidoso ou escritório com
muito movimento.

O Auricular Cisco série 560 utiliza uma base de auricular para ligação a Telefones IP Cisco e carregamento
dos auriculares. As opções disponíveis para a base são a base padrão e a base múltipla. O Auricular Cisco
série 560 com base padrão suporta ligação com uma única fonte a partir de um telefone ou computador. O
Auricular Cisco série 560 com base múltipla suporta várias fontes de telefones, computadores e dispositivos
emparelhados com Bluetooth e fornecem alternância fácil e intuitiva entre as fontes ligadas.

Pode ligar o Auricular Cisco série 560 através de qualquer um dos seguintes procedimentos:

• Conector RJ9 e AUX (cabo Y): suportado em Telefones IP Cisco 8811, 8841, 8845, 8851, 8861 e 8865
com multiplataformas.

• Conector USB: suportado em Telefones IP Cisco 8851, 8861 e 8865 com multiplataformas.

O Auricular Cisco série 560 requer a versão de firmware multiplataforma 11.2(3) e superior. Atualize os seus
telefones para o firmware mais recente antes de utilizar estes auriculares.
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Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima Aplicações e selecione Estado >
Informações do produto. O campo Nome do produto apresenta o modelo de telefone. O campo Versão de
software apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

LED e botões dos auriculares Cisco 561 e 562

Os botões do auricular são utilizados para funções de chamadas básicas.

Figura 8: Botões dos auriculares Cisco 561 e 562
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A tabela seguinte descreve os botões dos auriculares Cisco 561 e 562.

Tabela 13: Botões dos auriculares Cisco 561 e 562

DescriçãoNomeNúmero

Utilize para ligar e desligar o auricular.

Mantenha premido durante 4 segundos para ligar/desligar o auricular.

A gestão de chamadas recebidas e ativas depende se tem uma chamada ou
várias chamadas.

Uma chamada:

• Prima uma vez para atender chamadas recebidas.

• Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera. Prima
novamente para recuperar a chamada em espera.

• Prima duas vezes para rejeitar uma chamada recebida.

Várias chamadas:

• Prima uma vez para colocar uma chamada ativa em espera e para
atender uma segunda chamada recebida.

• Prima uma vez para colocar uma chamada atual em espera e prima
novamente para retomar uma chamada.

• Prima continuamente durante 2 segundos para terminar a chamada
atual e retomar uma chamada em espera.

• Prima continuamente durante 2 segundos para terminar uma chamada
ativa e atender outra chamada recebida.

• Prima duas vezes para se manter na chamada atual e rejeitar uma
segunda chamada recebida.

Botão de alimentação e de chamada1

Ligue e desligue o microfone. Quando a opção Silenciar está ativada no
auricular:

• O botão Silenciar no telefone acende.

• O botão Silenciar na base do auricular acende. (Apenas para base
múltipla)

Botão silenciar2

Ajuste o volume do auricular.Botão de volume ( e )3
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DescriçãoNomeNúmero

Mostra o estado do auricular:

• Vermelho intermitente: chamada recebida.

• Vermelho constante: chamada ativa.

• Branco intermitente a cada 6 segundos: o auricular está associado e
inativo.

• Branco intermitente: a atualização de firmware está em curso ou o
auricular está a ser associado à estação base.

LED4

Carregar os auriculares Cisco 561 e 562

Utilize a base do auricular para carregar o auricular.

Procedimento

Coloque o auricular na tomada da base.

O LED da estação base indica o estado de carregamento. Quando o auricular estiver totalmente carregado, os
cinco LED da base ficam a branco constante. Se o LED não acender, remova o auricular da base e tente
novamente.

Atualizar o firmware do auricular da série 500
Ao ligar o auricular ao telefone, o telefone verifica a versão de firmware do auricular. Se estiver disponível
uma nova versão, o telefone solicita que atualize o auricular. O pedido de atualização do auricular é apresentado
apenas quando estiver no ecrã inicial do telefone inativo. Se o telefone estiver a ser utilizado quando é detetada
uma nova versão do firmware, o pedido de atualização é apresentado ao regressar ao ecrã inicial no modo
inativo.

Se não responder ao pedido de atualização, a atualização é iniciada automaticamente quando a contagem
terminar.

Nota

Antes de começar

O administrador configura a regra de atualização para o auricular na páginaWeb de administração do telefone.

Procedimento

Passo 1 Prima Atualizar no telefone quando lhe for solicitado.
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O ícone de atualização no canto superior direito do ecrã do telefone indica que o auricular está a ser
atualizado. O tempo necessário para o processo de atualização varia com os modelos de auricular, entre 10 e
15 minutos.

Passo 2 (Opcional) Se pretender atualizar o auricular mais tarde, prima Adiar.

O pedido será apresentado a cada 2 horas até que inicie a atualização.

Configuração do Auricular Cisco Série 500
No ecrã do telefone, pode testar o auricular, personalizar os graves e agudos, o ganho ou o volume domicrofone
e as definições de eco ou feedback quando:

• O Auricular Cisco série 520 está ligado ao telefone com o controlador USB integrado.

• Os auriculares Cisco 531 e 532 estão ligados ao telefone com o adaptador USB.

• A base padrão ou base múltipla do Auricular Cisco série 560 está ligada ao telefone com o cabo S ou o
cabo USB.

Ser-lhe-á solicitado que configure o auricular quando o ligar ao telefone. Se ignorar o pedido de configuração
do auricular, também pode aceder ao mesmo a partir de Aplicações > Estado > Acessórios.

As definições são armazenadas no controlador USB integrado, no adaptador USB ou na base do auricular,
dependendo dos modelos de auricular. Uma reposição de fábrica no telefone não afeta as definições do
auricular.

Nota

Ajustar graves e agudos do auricular

Pode personalizar o seu auricular ajustando os graves e os agudos. Se preferir um auricular com mais graves,
sintonize-o para a definição mais quente. Se preferir mais agudos, sintonize-o para a definição mais clara.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado.
Passo 3 Selecione Acessórios.
Passo 4 Navegue até Configurar > Altifalante > Sintonização.

Passo 5 Prima ou para ajustar a sintonização.
Passo 6 Prima Guardar para aplicar e manter a definição.
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Ajustar o volume do microfone do auricular

O volume do microfone é também conhecido por ganho. Pode ajustar o nível de ganho durante uma chamada
com várias vozes altas e baixas. Esta definição equaliza as vozes que ouve na peça de ouvido, tornando as
vozes altas mais baixas e as vozes baixas mais altas.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado.
Passo 3 Selecione Acessórios.
Passo 4 Navegue até Configuração > Microfone > Ganho.

Passo 5 Prima ou para ajustar o nível de ganho.
Passo 6 Prima Guardar para aplicar e manter a definição.

Ajustar o feedback do altifalante do auricular

O feedback, também conhecido como ruído de fundo, é o termo para ouvir a sua própria voz no seu auricular.
Pode ajustar o nível de eco ou desativá-lo se considerar perturbador ouvir a sua própria voz durante uma
chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Navegue até Estado > Acessórios > Configuração > Altifalante > Ruído de fundo.

Passo 3 Prima ou para ajustar o eco.

O valor predefinido do eco é Desligado.

Passo 4 Prima Definir para aplicar e manter a definição.

Testar o microfone do auricular

Pode verificar se o microfone funciona antes de iniciar uma chamada.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado.
Passo 3 Selecione Acessórios.
Passo 4 Navegue até Configuração > Microfone > Teste.
Passo 5 Prima Gravar e fale para o microfone.
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Passo 6 Prima Reproduzir quando terminar de falar e ouça a gravação de teste.

O tempo máximo de gravação é 20 segundos.

Substitua as suas Auricular Cisco série 500 almofadas auriculares
As almofadas para os ouvidos do auricular são uma parte importante do seu desempenho. Oferecem conforto,
aderência e melhoria do som. Ao longo do tempo, é natural que as almofadas para os ouvidos sofram desgaste,
mas pode substituí-las facilmente.

Auricular Cisco série 560as almofadas auriculares não são compatíveis com o Auricular Cisco série 520 e
Auricular Cisco série 530.

Nota

Procedimento

Passo 1 Rode a almofada antiga no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Passo 2 Afaste a almofada antiga do altifalante.

Passo 3 Empurre a almofada nova contra o altifalante.

Passo 4 Rode a almofada nova no sentido dos ponteiros do relógio.
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Auriculares Cisco Série 700
Pode utilizar o Auricular Cisco série 700 com o Telefones IP multiplataforma Cisco seguinte:

• Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8851

• Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8861

• Telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8865

O Auricular Cisco série 700 é um auricular sem fios que usa conetividade Bluetooth para emparelhar com os
telefones IP multiplataforma Cisco. Oferece as seguintes funcionalidades:

• Áudio fiável com Clear Voice

• Segurança de nível empresarial

• Gestão inteligente de auriculares

• Áudio personalizável

O modelo de auricular suportado no Auricular Cisco série 700 é:

• Auricular Cisco 730

A versão de firmware do auricular deve ser 1-7-0-138 ou posterior.

A versão de firmware do adaptador USB deve ser 1-3-12 ou mais tarde.

Auricular Cisco 730

O Auricular Cisco 730 é um auricular sem fios que usa conetividade Bluetooth para emparelhar com os
telefones IP multiplataforma Cisco. O auricular possui funcionalidades de controlo completo de chamadas e
reprodução de música, além de um poderoso sistema de cancelamento de ruído e sistemas de melhoria de
áudio ambiental, para utilização em ambientes ruidosos de escritório.

O Auricular Cisco 730 é fornecido com um adaptador USB para utilização com dispositivos que não oferecem
uma solução Bluetooth fiável. O auricular pode também ligar-se a dispositivos através do cabo 3,5 mm e do
cabo USB-C para USB-A, incluídos. O cabo USB-C também funciona como um cabo de carregamento e pode
ligar-se a qualquer adaptador de alimentação USB.

Pode ligar o Auricular Cisco 730 a qualquer um dos seguintes:

• Adaptador USB

• Cabo USB-C

• Cabo áudio de 3,5 mm

As seguintes funcionalidades de controlo de chamadas aplicam-se ao Auricular Cisco 730 que é utilizado com
os telefones IP multiplataforma Cisco:

• Atender uma chamada

• Terminar uma chamada

• Regular o volume do auricular
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• Colocar uma chamada em espera

• Retomar uma chamada

• Recusar uma chamada

• Gerir várias chamadas

• Silenciar o microfone

Estas funcionalidades de controlo de chamadas só estão disponíveis quando o auricular se liga ao telefone
através do adaptador USB ou do cabo USB-C. Para a ligação Bluetooth, apenas as funcionalidades básicas
de controlo de chamadas são suportadas (tais como, atender ou terminar uma chamada), as funcionalidades
de controlo de chamadas serão totalmente suportadas numa versão futura.

Nota

Para obter mais informações sobre o Auricular Cisco 730, consulte o Guia do utilizador do Auricular Cisco
730.

O Auricular Cisco 730 requer a versão de firmware multiplataforma 11.3(5) e superior. Atualize os seus
telefones para o firmware mais recente antes de utilizar o auricular.

Para verificar o modelo do seu telefone e a versão do firmware, prima Aplicações e selecione Estado >
Informações do produto. O campo Nome do produto apresenta o modelo de telefone. O campo Versão de
software apresenta a carga instalada onde pode obter a versão do firmware.

Atualizar o firmware do Auricular 730
Ao ligar o auricular ao telefone, o telefone verifica a versão de firmware do auricular. Se estiver disponível
uma nova versão, o telefone solicita que atualize o auricular. O pedido de atualização do auricular é apresentado
apenas quando estiver no ecrã inicial do telefone inativo. Se o telefone estiver a ser utilizado quando é detetada
uma nova versão do firmware, o pedido de atualização é apresentado ao regressar ao ecrã inicial no modo
inativo.

Se não responder ao pedido de atualização, a atualização é iniciada automaticamente quando a contagem
terminar.

Nota

Antes de começar

• O administrador configura a regra de atualização para o auricular na página Web de administração do
telefone.

• O seu telefone está inativo.

Procedimento

Passo 1 Regresse ou aceda ao ecrã principal do telefone.
Passo 2 Ligue o auricular ao telefone com o cabo USB-C.
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O auricular só pode ser atualizado através da ligação USB-C.Nota

Passo 3 Prima Atualizar no telefone quando lhe for solicitado.

O ícone de atualização no canto superior direito do ecrã do telefone indica que o auricular está a ser
atualizado. O tempo necessário para o processo de atualização varia com os modelos de auricular, entre 10 e
15 minutos.

Passo 4 (Opcional) Se pretender atualizar o auricular mais tarde, prima Adiar.

O pedido será apresentado a cada 2 horas até que inicie a atualização.

Encontrar detalhes do Auricular 730 no telefone
Pode encontrar informações sobre o nome, o modelo, o número de série e a versão de firmware do Auricular
Cisco 730 no telefone.

Antes de começar

• Certifique-se de que a versão de firmware do seu auricular é 1-7-0-138 ou posterior.

Para atualizar o firmware do auricular, consulte Atualizar o firmware do Auricular 730, na página 185.

• Certifique-se de que a versão de firmware do seu Adaptador USB para o auricular é 1-3-12 ou posterior.

Para obter mais informações sobre como atualizar o adaptador, contacte o suporte do Auricular.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Acessórios.

O menu apresenta os acessórios que foram ligados ao telefone.

Passo 3 Realce o Auricular Cisco 730 do menu Acessórios.

Se o menu apresentar o Adaptador USB HD Cisco, isto significa que não é possível emparelhar o auricular
com o telefone. Pode avançar com o próximo passo para encontrar detalhes sobre o adaptador USB.

Passo 4 Prima Detalhes.

Passo 5 Prima para sair.

Auriculares de outros fabricantes
A Cisco Systems realiza testes internos de auriculares de terceiros para utilizar com Telefones IP Cisco. No
entanto, a Cisco não certifica ou suporta produtos de outros fabricantes de auriculares ou auscultadores.
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Os auriculares são ligados ao telefone através da porta USB ou da porta auxiliar. Em função do modelo do
auricular, será necessário ajustar as definições de áudio do telefone para obter as melhores condições de áudio,
incluindo o feedback do auricular.

Se tem um auricular de outro fabricante e aplicar uma nova definição de ruído de fundo, aguarde um minuto
e, em seguida, reinicie o telefone para que a definição seja guardada.

O telefone reduz algum ruído de fundo detetado pelo microfone de um auricular. Pode utilizar um auricular
de cancelamento de ruído para reduzir ainda mais o ruído de fundo e melhorar a qualidade geral de áudio.

Se está a considerar um auricular de outra marca, recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa
qualidade, como, por exemplo, auriculares com proteção contra sinais de frequência de rádio (RF, radio
frequency) e de frequências de áudio (AF, audio frequency) indesejados. Dependendo da qualidade dos
auriculares e da proximidade de outros dispositivos, como telemóveis e rádios de duas vias, pode ainda ocorrer
algum ruído ou eco audível. Os interlocutores remotos ou o utilizador do Telefone IP Cisco e os seus
interlocutores poderão ouvir um ruído ou zumbido audível. Existe um vasto conjunto de fontes exteriores que
podem causar ruídos ou zumbidos, como, por exemplo, luzes elétricas, motores elétricos ou monitores de PC
de grandes dimensões.

Por vezes, a utilização de uma fonte de alimentação ou de um injetor de alimentação pode reduzir ou até
eliminar o ruído.

Nota

As discrepâncias ambientais e de hardware nos locais de utilização de Telefones IP Cisco significam muitas
vezes que não existe uma solução de auriculares ideal para todos os ambientes.

Recomendamos que os clientes testem os auriculares no ambiente pretendido, a fim de determinar o desempenho
antes de optar por comprar o produto para uma implementação em larga escala.

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

Qualidade do áudio
Além do desempenho físico, mecânico e técnico, a parte de áudio de um auricular tem de soar perfeita ao
utilizador e ao outro interlocutor. A qualidade do som é subjetiva e não podemos garantir o bom desempenho
de auriculares de terceiros. No entanto, vários auriculares de alguns dos principais fabricantes de auriculares
são reconhecidos por funcionarem bem com Telefones IP Cisco.

A Cisco não recomenda nem testa auriculares de terceiros com os seus produtos. Para obter informações sobre
o suporte para auriculares de terceiros para produtos Cisco, aceda ao site do fabricante.

A Cisco testa os auriculares Cisco com os telefones IP Cisco. Para obter informações sobre auriculares Cisco
e o suporte para o telefone IP Cisco, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headsets/index.html.

Auriculares com fios
Um auricular com fios funciona com todas as funcionalidades do Telefone IP Cisco, incluindo os botões
Volume e Silenciar. Estes botões ajustam o volume do auricular e silenciam o áudio domicrofone do auricular.

Quando instalar um auricular com fios, pressione o cabo para dentro do canal no telefone.

Se não pressionar o cabo para dentro do canal no telefone, pode causar danos no cabo.Atenção
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Auriculares sem fios
O telefone pode ser utilizado com a maioria de auriculares sem fios. Para obter uma lista dos auriculares sem
fios suportados, consulte http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_
accessories.html

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

Auriculares padrão
Pode utilizar um auricular padrão com o seu telefone de secretária. Os auriculares padrão são ligados à parte
posterior do telefone através de um conetor do ripo RJ.

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

Procedimento

Ligue o auricular à entrada na parte posterior do telefone e pressione o cabo contra o canal de cabo.

Figura 9: Ligação de um auricular normal

Se não pressionar o cabo para dentro do canal no telefone, pode danificar a placa de circuitos
impressos dentro do telefone. O canal do cabo reduz o esforço sobre o conector e a placa de
circuitos impressos.

Atenção

Auriculares USB
Se o telefone possuir uma porta USB, é possível utilizar um auricular USB nas chamadas.

Se o telefone tem mais do que uma porta USB, só pode ser conectado um auricular USB de cada vez.
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Para uma lista de auriculares suportados, consulte Unified Communications Endpoint e Acessórios de cliente.
Os auriculares USB não listados podem não funcionar corretamente quando ligados à porta USB. Para obter
mais informações, consulte a documentação do fabricante do auricular USB.

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

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

• Durante uma chamada ativa, se desligar um auricular USB, a via de áudio não é alterada automaticamente.
Tem de premir a tecla Altifalante ou levantar o auscultador.

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

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

Procedimento

Ligue o auricular USB à porta USB do telefone.

Auriculares sem fios Bluetooth
Os telefones IP Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865 com firmwaremultiplataforma são compatíveis com auriculares
sem fios Bluetooth. Para obter uma lista dos auriculares de terceiros suportados, consulte http://www.cisco.com/
c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

O Bluetooth permite ligações sem fios de largura de banda reduzida a uma distância máxima de 20 metros.
O melhor desempenho é obtido a uma distância de 1 a 2 metros. A tecnologia sem fios Bluetooth funciona
na banda 2.4 GHz, igual à banda 802.11b/g. Podem ocorrer problemas relacionados com interferências.
Recomendamos que:

• Utilize 802.11a, 802.11n ou 802.11ac, que funcionam na banda de 5 GHz.

• Reduza a proximidade de outros dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, micro-ondas e objetos
metálicos de grandes dimensões.

O Telefone IP Cisco utiliza um método de autenticação e encriptação de chave partilhada para estabelecer
ligação com os auriculares. O Telefone IP Cisco pode ligar-se a um máximo de 50 auriculares em simultâneo.
O auricular ao qual foi estabelecida a última ligação é usado como a predefinição. Geralmente, o
emparelhamento é realizado uma vez para cada auricular.

Após o emparelhamento de um dispositivo, a ligação Bluetooth é mantida desde que ambos os dispositivos
(o telefone e o auricular) continuem ligados e dentro do alcance um do outro. Geralmente, a ligação é
restabelecida automaticamente se um dos dispositivos se desligar e ligar novamente. No entanto, alguns
auriculares requerem a intervenção do utilizador para restabelecer a ligação.

O ícone Bluetooth indica que o Bluetooth está ativado, independentemente de existir um dispositivo ligado
ou não.
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Podem ocorrer potenciais problemas de interferências. É recomendável reduzir a proximidade de outros
dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, micro-ondas e objetos metálicos de grandes dimensões. Se
possível, configure outros dispositivos 802.11 para que utilizem os canais 802.11a.

Para que um auricular sem fios Bluetooth funcione, não tem de estar numa linha de visão direta relativamente
ao telefone. No entanto, alguns obstáculos, como paredes ou portas, podem afetar a ligação. A interferência
de outros dispositivos eletrónicos pode também afetar o desempenho.

Quando os auriculares estão a mais de 10 metros do Telefone IP Cisco, o Bluetooth perde a ligação após um
tempo limite de 15 a 20 segundos. O auricular emparelhado estabelece nova ligação quando fica novamente
dentro do alcance do Telefone IP Cisco. Para alguns tipos de telefone que funcionam em modos de poupança
de energia, pode reativar o auricular tocando no botão de operação.

Ative o auricular antes de o adicionar como acessório ao telefone.

O telefone suporta várias funcionalidades de perfil mãos-livres que lhe permitem utilizar dispositivos como
auriculares sem fios Bluetooth para algumas tarefas. Por exemplo, em alternativa a premir a tecla Remarcar
no telefone, pode remarcar um número a partir do auricular sem fios Bluetooth, seguindo as instruções do
fabricante do auricular.

Estas funcionalidades mãos-livres aplicam-se a auriculares sem fios Bluetooth utilizados com os telefones IP
Cisco 8845, 8851, 8861 e 8865:

• Atender uma chamada

• Terminar uma chamada

• Alterar o volume do auricular numa chamada

• Remarcar

• Identificar o autor da chamada

• Encaminhar

• Colocar em espera e aceitar

• Libertar e aceitar

Os dispositivos mãos-livres têm diferentes métodos de ativação de funcionalidades. Os fabricantes dos
dispositivos podem também utilizar termos diferentes quando se referem à mesma funcionalidade.

Apenas é possível utilizar um tipo de auricular de cada vez. Se estiver a utilizar um auricular Bluetooth e um
auricular analógico ligado ao telefone, ativar o auricular Bluetooth irá desativar o auricular analógico. Para
ativar o auricular analógico, desative o auricular Bluetooth. Se ligar um auricular USB a um telefone que
tenha já um auricular Bluetooth ativado, o auricular Bluetooth e o auricular analógico serão desativados. Se
desligar o auricular USB, pode ativar o auricular Bluetooth ou desativar o auricular Bluetooth para utilizar o
auricular analógico.

Importante

Para obter mais informações acerca da forma de utilização do auricular sem fios Bluetooth, consulte:

• Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800, consulte Auriculares Bluetooth.

• Guias do utilizador fornecidos com o seu auricular
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Ativar ou desativar o Bluetooth

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

Procedimento

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

Adição de um auricular Bluetooth

Procedimento

Passo 1 Coloque o auricular Bluetooth em modo detetável.

Passo 2 Prima Aplicações .
Passo 3 Selecione Bluetooth > Dispositivos

Passo 4 Seleccione Ler.
Passo 5 Selecione o auricular e prima Ligar.
Passo 6 (Opcional) Se for pedido, introduza o PIN do auricular.

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

Procedimento

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ao conectar um auricular Bluetooth e um auricular analógico ao telefone, pode selecionar o dispositivo
Bluetooth como dispositivo áudio preferido. O auricular Bluetooth tem prioridade em relação ao auricular
com fios, por isso, o áudio é enviado ou recebido a partir do auricular Bluetooth deixará de haver áudio
no auricular com fios.

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

Procedimento

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

Ajustar o ganho de ruído de fundo
O ruído de fundo é a quantidade de feedback que sente no seu ouvido quando fala. Pode ajustar o nível de
ganho de ruído de fundo para o auscultador e os auriculares analógicos, mas não para os auriculares que usam
a tomada de 3,5 mm ou as portas USB.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ganho de ruído de fundo.
Passo 3 Escolha o nível de ganho de ruído de fundo preferido.

• Desativado— desativa o ruído de fundo

• Muito baixo— o nível mínimo de ganho de ruído de fundo

• Baixo— o nível predefinido de ganho de ruído de fundo

• Alto— o nível máximo de ganho de ruído de fundo

Passo 4 Prima Salvar para guardar a definição.

Ajustar o ganho de microfone
Pode ajustar o ganho de microfone para o auscultador, mãos-livres e auriculares analógicos, mas não para os
auriculares que usam a tomada de 3,5 mm ou as portas USB. Aumente ou reduza o ganho para obter um bom
nível de entrada.

Pode alterar o ganho demicrofone durante uma chamada. Se salvar as definições durante a chamada, a alteração
é imediata e é utilizada em chamadas subsequentes. Se não salvar as definições durante a chamada, a alteração
é utilizada apenas para a chamada atual.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ganho de microfone.
Passo 3 Prima >> para aumentar o nível de ganho e prima << para o reduzir.

As opções disponíveis são: o mais suave, mais suave, suave, padrão, alto, mais alto, o mais alto.
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Pode também definir o ganho de microfone com base no dispositivo que usa commais frequência.
Use qualquer um dos métodos:

• Dispositivo de áudio preferencial: configure como dispositivo de áudio preferencial aquele
que usa commais frequência. Por exemplo, se usar o auricular analógico commais frequência,
defina o auricular como dispositivo preferencial no menu do telefone Preferências do
utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial. Em seguida,
ajuste o ganho domicrofone do auricular analógico, prestando atenção ao efeito. Em seguida,
salve o que preferir. Se usar com mais frequência o auscultador, pegue no auscultador e
certifique-se de que cancela a chamada recebida. Em seguida, ajuste o ganho do microfone.

• Dispositivo de áudio utilizado em último lugar: configure como dispositivo de áudio
preferencial Nenhum no menu do telefone Preferências do utilizador > Preferências de
áudio > Dispositivo de áudio preferencial. Em seguida, ative o caminho de áudio uma
vez. Por exemplo, prima uma vez o microfone do mãos-livres para ativar ou desativar. Em
seguida, quando ajustar o ganho do microfone, o microfone do mãos-livres irá ser utilizado
para o ajuste de ganho.

Nota

Passo 4 Prima Salvar para guardar a definição.

Testar o microfone
Pode testar o microfone do telefone depois de configurar o ganho do microfone. Este teste permite-lhe avaliar
se o ganho do microfone tem o resultado esperado.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Microfone Testar.
Passo 3 Prima Gravar para começar a gravar.
Passo 4 Prima PararGrav quando acabar de gravar.

O tempo máximo de uma gravação de teste é 20 segundos.

Passo 5 Prima Reprodução (Playback) para ouvir a gravação.
Passo 6 (Opcional) Para testar novamente o microfone, repita os passos 3 a 5.

Passo 7 Prima para sair.

Ajustar o altifalante
Pode ajustar o altifalante do auscultador, mãos-livres e auriculares analógicos, mas não para os auriculares
que usam a tomada de 3,5 mm ou as portas USB.

Pode ajustar o altifalante durante uma chamada. Se salvar as definições durante a chamada, a alteração é
imediata e é utilizada em chamadas subsequentes. Se não salvar as definições durante a chamada, a alteração
é utilizada apenas para a chamada atual.
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Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Ajustar altifalante.
Passo 3 Prima >> e << para ajustar o altifalante.

As opções disponíveis são: o mais quente, mais quente, quente, padrão, brilhante, mais brilhante, o mais
brilhante.

Pode também definir o ganho de microfone com base no dispositivo que usa commais frequência.
Use qualquer um dos métodos:

• Dispositivo de áudio preferencial: configure como dispositivo de áudio preferencial aquele
que usa commais frequência. Por exemplo, se usar o auricular analógico commais frequência,
defina o auricular como dispositivo preferencial no menu do telefone Preferências do
utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferencial. Em seguida,
ajuste o altifalante do auricular analógico, prestando atenção ao efeito. Em seguida, salve o
que preferir. Se usar commais frequência o auscultador, pegue no auscultador e certifique-se
de que cancela a chamada recebida. Em seguida, ajuste o altifalante.

• Dispositivo de áudio utilizado em último lugar: configure como dispositivo de áudio
preferencial Nenhum no menu do telefone Preferências do utilizador > Preferências de
áudio > Dispositivo de áudio preferencial. Em seguida, ative o caminho de áudio uma
vez. Por exemplo, prima uma vez o altifalante do mãos-livres para ativar ou desativar. Em
seguida, quando ajustar o altifalante, o altifalante do mãos-livres irá ser utilizado para ajuste.

Nota

Passo 4 Prima Salvar para guardar a definição.

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

Ao conectar múltiplos auriculares ao telefone, pode escolher o dispositivo áudio a utilizar para uma chamada.
A escolha é aplicada ao efetuar ou atender uma chamada com uma tecla de linha ou com a tecla de função
correspondente.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências de áudio > Dispositivo de áudio preferido.
Passo 3 Prima Selecionar para escolher uma das opções:

• Nenhum— seleciona o último dispositivo de áudio utilizado.
• Altifalante— seleciona o altifalante como dispositivo de áudio.
• Auricular— seleciona um auricular como dispositivo de áudio. Uma ordem de prioridade do auricular
é:
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USB (mais alta)•

• Bluetooth (média)

• Auricular analógico (mais baixa)

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

Passo 4 Prima Definir para guardar a seleção.

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

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

Procedimento

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

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

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

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

Altifalantes e microfone externos
Os altifalantes e microfones externos são acessórios "plug-and-play". Pode conectar um microfone externo
para PC e altifalantes com amplificador ao Telefone IP Cisco através das fichas de entrada/saída de linha.
Ligar um microfone externo desativa o microfone interno, da mesma forma que ligar um altifalante externo
desativa o altifalante interno do telefone.

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
196

Acessórios
Seleccionar de forma dinâmica um caminho áudio para uma chamada



A utilização de dispositivos de áudio externos de baixa qualidade, a reprodução em altifalantes, em volumes
muito altos, ou a colocação do microfone muito perto do altifalante podem resultar em eco indesejável para
outros interlocutores nas suas chamadas com altifalante.

Nota

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

Figura 10: Módulo de expansão de teclas com ecrã LCD único

Figura 12: Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8865
com ecrã duplo

Figura 11: Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco
8851/8861 com ecrã duplo

OMódulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 adiciona botões programáveis extra ao telefone. Os
botões programáveis podem ser configurados como botões de marcação rápida do telefone ou botões de
funcionalidades do telefone.

Existem 3 módulos de expansão disponíveis:

• Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800—Módulo de ecrã LCD único, 18 teclas de linha,
2 páginas, apresentação em duas colunas apenas.

• Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861—Módulo de ecrã LCD duplo para telefones
áudio, 14 teclas de linha, 2 páginas, apresentação de uma coluna apenas.
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• Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865—Módulo de ecrã LCD duplo para telefones com
vídeo, 14 teclas de linha, 2 páginas, apresentação de uma coluna apenas.

O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e o Módulo de expansão de teclas do Cisco
IP Phone 8865 requerem a versão de firmware 11.2 (3) ou posterior.

Nota

Pode utilizar mais do que ummódulo de expansão por telefone. No entanto, cadamódulo tem de ser domesmo
tipo. Não é possível combinar o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800 com um Módulo de
expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 ou um Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone
8865. Não é possível combinar módulos de expansão de áudio com módulos de expansão de vídeo. Também
não pode utilizar um módulo de expansão de vídeo num telefone de áudio, ou um módulo de expansão de
áudio num telefone com vídeo.

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

Tabela 14: Telefones IP Cisco e Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8800 suportado

Número de módulos de expansão de teclas e botões suportadosModelo de Telefone IP Cisco

2; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
72 botões

Telefone IP Cisco 8851

3; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
108 botões

Telefone IP Cisco 8861

3; ecrã LCD único, 18 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
108 botões,

Telefone IP Cisco 8865

Tabela 15: Telefones IP Cisco e Módulo de expansão de teclas do Telefone IP Cisco 8851/8861 e Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865 suportados

Números de módulos de expansão de teclas e botões suportadosModelo de Telefone IP Cisco

2; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
56 botões

Telefone IP Cisco 8851

3; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
84 botões

Telefone IP Cisco 8861

3; ecrã LCD duplo, 14 teclas de linha, duas páginas, que fornecem
84 botões

Telefone IP Cisco 8865

Informações sobre a alimentação do módulo de expansão de teclas
Se utilizar um módulo de expansão de teclas com o seu telefone IP, a alimentação por Power over Ethernet
(PoE) é suficiente para alimentar os seus módulos de expansão. No entanto, o telefone tem de ter um endereço
IP para carregar o módulo de expansão.

É necessária uma fonte de alimentação para carregamento de smartphones ou tablets quando o módulo de
expansão de teclas está ligado.
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Ummódulo de expansão de teclas utiliza 48 V CC, 5 W por módulo. Se estiver a carregar um smartphone ou
tablet, tenha em atenção o seguinte:

• USB lateral: até 500 mA/2,5 W de carregamento

• USB posterior: carregamento rápido, suporta até 2,1 A/10,5 W de carregamento

Tabela 16: Compatibilidade de fontes de alimentação para Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800

Fonte de alimentação 4 do
Telefone IP Cisco

PoE 802.3atAlimentação por Power over
Ethernet (PoE) 802.3af

Configuração

SimSimSim8851 com 1 módulo de
expansão de teclas

SimNão

Consulte a terceira nota abaixo

Não8851 com 2 módulos de
expansão de teclas

SimSimNão8861 com 1 módulo de
expansão de teclas

SimSim

Consulte a primeira nota abaixo

Não8861 com 2 módulos de
expansão de teclas

SimSim

Consulte a primeira nota abaixo

Não8861 com 3 módulos de
expansão de teclas

• A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quandomais do que ummódulo
de expansão de teclas está ligado a um Telefone IP Cisco 8861 que utilize 802.3at PoE.

• A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quandomais do que ummódulo
de expansão de teclas está ligado a um Telefone IP Cisco 8861, salvo se for utilizado Cisco Universal
PoE (UPoE).

• O Telefone IP Cisco 8851 com 2 módulos de expansão de teclas funciona apenas em 802.3at PoE com
v08 ou hardware posterior. Pode encontrar informações sobre a versão do telefone no fundo da parte
posterior do telefone, como parte da etiqueta de TAN e PID. As informações sobre a versão também se
encontram na embalagem individual do telefone.

Nota

Tabela 17: Compatibilidade de fontes de alimentação para Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e Módulo de expansão de teclas do Cisco IP
Phone 8865

Fonte de alimentação 4 do
Telefone IP Cisco

PoE 802.3atAlimentação por Power over
Ethernet (PoE) 802.3af

Configuração

SimSimSim8851 com 1 módulo de
expansão de teclas
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Fonte de alimentação 4 do
Telefone IP Cisco

PoE 802.3atAlimentação por Power over
Ethernet (PoE) 802.3af

Configuração

SimSim

Consulte a terceira nota abaixo

Não8851 com 2 módulos de
expansão de teclas

SimSimNão8861 e 8865 com 1 módulo de
expansão de teclas

SimSim

Consulte a primeira nota abaixo

Não8861 e 8865 com 2 módulos de
expansão de teclas

SimSim

Consulte a primeira nota abaixo

Não8861 e 8865 com 3 módulos de
expansão de teclas

• A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quandomais do que ummódulo
de expansão de teclas está ligado a Telefones IP Cisco 8861 e 8865 que utilizem 802.3at PoE.

• A funcionalidade de carregamento rápido no USB posterior não funciona quandomais do que ummódulo
de expansão de teclas está ligado a Telefones IP Cisco 8861 e 8865, salvo se for utilizado Cisco Universal
PoE (UPoE).

• O Telefone IP Cisco 8851 com 2 módulos de expansão de teclas funciona apenas em 802.3at PoE com
v08 ou hardware posterior. Pode encontrar informações sobre a versão do telefone no fundo da parte
posterior do telefone, como parte da etiqueta de TAN e PID. As informações sobre a versão também se
encontram na embalagem individual do telefone.

Nota

Hardware e botões do módulo de expansão de teclas
Figura 13: Botões e hardware do módulo de expansão de teclas (LCD único) para telefones IP Cisco
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Figura 14: Botões e hardware do módulo de expansão de teclas (LCD duplo) para telefones IP Cisco

A tabela seguinte descreve as funcionalidades do módulo de expansão de teclas.

Tabela 18: Hardware e botões do módulo de expansão de teclas

Ecrã LCD: mostra o número de telefone, o número de marcação rápida (ou o nome ou outra
etiqueta de texto), o serviço telefónico ou a funcionalidade de telefone atribuída a cada botão.

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

Teclas iluminadas — Botões de linha. Cada botão ou par de botões corresponde a uma linha. As
luzes por baixo de cada botão indicam o estado da linha correspondente como se segue:

• Luz do desligada: o botão não está configurado.

• LED do a verde constante: a linha está configurada corretamente e está no estado
inativo.

• LED do a vermelho constante: linha em utilização e com uma chamada ativa.

• LED do a âmbar constante/intermitente: ocorreu um erro de configuração durante a
configuração desta funcionalidade.

1

Teclas Shift – 2 teclas. A tecla para a página 1 está identificada como 1 e a tecla para a página
2 está identificada como 2. As luzes em cada botão indicam o estado da página como se segue:

• LED do a verde contante: a página está em visualização.

• Luz do desligada: a página não está em visualização.

• LED do a âmbar constante: a página não está em visualização com uma ou mais
chamadas de alerta na página.

2
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Modos de coluna
Se estiver a utilizar o Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800, o modo de duas colunas é a
predefinição no módulo de expansão de teclas do telefone IP Cisco 8800.

O Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e o Módulo de expansão de teclas do Cisco
IP Phone 8865 suportam apenas o modo de uma coluna e estes módulos de expansão de teclas não suportam
o modo de duas colunas.

Modo de uma coluna

Modo de uma coluna no Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8851/8861 e Módulo de expansão
de teclas do Cisco IP Phone 8865: cada botão à direita do ecrã é atribuído a um número de marcação rápida
(ou nome ou outra etiqueta de texto), serviço telefónico ou funcionalidade do telefone. Nesta configuração,
o módulo apresenta até 14 itens na página 1 e até 14 itens na página 2.

Figura 16: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8865Figura 15: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone
8851/8861

Modo de duas colunas

Se estiver a utilizar o módulo de expansão de ecrã LCD único Módulo de expansão de teclas do Cisco IP
Phone 8800, pode configurar o módulo no modo de duas colunas.

No modo de duas colunas, cada botão à direita e à esquerda do ecrã está atribuído a um número de marcação
rápida (ou nome ou outra etiqueta de texto), serviço telefónico ou funcionalidade do telefone. Nesta
configuração, o módulo apresenta até 18 itens na página 1 e até 18 itens na página 2
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Figura 17: Módulo de expansão de teclas do Cisco IP Phone 8800

Atribuir um tipo de módulo de expansão de teclas com o menu do telefone
Pode atribuir o tipo de módulo de expansão de teclas que o telefone suporta.

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Preferências do utilizador > Preferências da consola do operador > Tipo de KEM.
Passo 3 Selecione o tipo de módulo de expansão de teclas.
Passo 4 Prima Guardar.

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

Procedimento

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

Passo 3 Introduza um número entre 4 e 15.
Passo 4 Prima Definir.
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Modificar uma marcação rápida num módulo de expansão de teclas
Caso uma das teclas de linha do módulo de expansão de teclas esteja configurada como marcação rápida,
pode premir a tecla de linha para alterar o número de marcação rápida. Também pode verificar esta alteração
assinalando o campo Unit na página da Web do telefone. Quando as teclas de linha do módulo de expansão
de teclas estão configuradas como blf, blf+captura de chamadas, blf+retenção de chamada ou retenção de
chamada, não é possível alterar o número de marcação rápida ao premir a tecla de linha.

Procedimento

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

a tecla de marcação rápida do módulo de expansão de teclas.
Passo 3 Prima Guardar.

Ver as informações do UDI do módulo de expansão de teclas
Pode ver as informações do UDI (identificador de dispositivo exclusivo) do módulo de expansão de teclas.
As informações do UDI incluem:

• Nome do produto (PID)

• ID da versão do produto (VID)

• Número de série (NS)

Procedimento

Passo 1 Prima Aplicações .
Passo 2 Selecione Estado > Acessórios > Unidade da consola do operador n.

Adicionar funcionalidades ou atalhos de menu às teclas de linha do módulo
de expansão de teclas

Depois de configurar uma tecla de linha no módulo de expansão de teclas com um atalho de menu ou uma
funcionalidade, pode premir a tecla de linha configurada para abrir o menu ou aceder à funcionalidade.

Antes de começar

O administrador tem de ativar esta funcionalidade no telefone.
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Procedimento

Passo 1 Prima continuamente uma tecla de linha durante dois segundos. A lista de funcionalidades disponíveis é
apresentada.

Passo 2 Efetue as seguintes ações à medida que precisar:

• Selecione uma funcionalidade da lista para adicioná-la à tecla de linha.

• Selecione um item de menu na lista de atalhos de menu para adicioná-lo à tecla de linha.

Passo 3 Prima Definir.

Remover funcionalidades ou atalhos de menu das teclas de linha do módulo
de expansão de teclas

Procedimento

Passo 1 Prima continuamente a tecla de linha no módulo de expansão de teclas durante dois segundos. A lista de
funcionalidades é apresentada.

Passo 2 Selecione Nenhum da lista e prima Definir.
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C A P Í T U L O 8
Segurança de produto

• Informações de segurança e desempenho, na página 207
• Declarações de conformidade, na página 209
• Cisco Product Security Overview, na página 214
• Economia circular da Cisco, na página 214
• Informações online importantes, na página 215

Informações de segurança e desempenho

Falha de energia
O acesso ao serviço de emergência através do telefone exige que este receba energia. Se ocorrer um corte de
energia, a marcação do serviço de emergência só funcionará quando a alimentação for restabelecida. Em caso
de avaria ou corte de energia, pode ser necessário reinicializar ou reconfigurar o equipamento antes de marcar
para o serviço de emergência.

Domínios regulamentares
A frequência de rádio (RF) deste telefone está configurada para um domínio de regulamentação específico.
Se utilizar o telefone fora do respetivo domínio de regulamentação, este não funcionará corretamente e poderá
estar a violar os regulamentos locais.

Ambientes de serviços de saúde
Este produto não é um dispositivo médico e utiliza uma banda de frequências não licenciada que é suscetível
a sofrer interferências de outros dispositivos ou equipamento.

Dispositivos externos
Recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade com proteção contra sinais de
radiofrequência (RF) e de audiofrequência (AF) indesejados. Esses dispositivos incluem auriculares, cabos e
conectores.
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Dependendo da sua qualidade e proximidade de outros dispositivos como telemóveis ou rádios de duas vias,
pode ainda ocorrer algum ruído audível. Nesses casos, recomendamos que efetue uma ou mais das seguintes
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.

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

• Reduza o comprimento do cabo dos dispositivos externos.

• Aplique núcleos de ferrite ou de materiais idênticos nos cabos dos dispositivos externos.

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

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

Atenção

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

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

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

Formas de fornecer energia ao telefone
Pode carregar o telefone de duas maneiras:

• Utilize o transformador incluído com o telefone.

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

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

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

• Tarefas administrativas tais como leituras de portas internas ou verificações de segurança.
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• Ataques que ocorram na rede, por exemplo, um ataque de negação de serviço.

Aviso de UL
O cabo LAN/Ethernet ou outros cabos conectados ao dispositivo não devem ser estendidos para fora do
edifício.

EnergyStar

Os seguintes telefones têm certificação EnergyStar:

• Cisco IP Phone 8811

• Cisco IP Phone 8841

• Cisco IP Phone 8851

• Cisco IP Phone 8851NR

Qualquer modelo de telefone que não consta da lista acima não está certificado.

Etiqueta de produto
A etiqueta do produto está localizada na parte inferior do dispositivo.

Declarações de conformidade

Declarações de conformidade da União Europeia

Marcação CE
A marcação CE seguinte está afixada no equipamento e na embalagem.
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Declaração de exposição a RF da União Europeia
Este dispositivo foi avaliado e considerado em conformidade com a Diretiva de Campos Eletromagnéticos
da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade dos E.U.A.

Dispositivo de rádio em conformidade com a Parte 15

O dispositivo de rádio em conformidade com a Parte 15 funciona sem causar interferências a outros dispositivos
que funcionam nesta frequência. Quaisquer alterações ou modificações ao produto em causa não aprovadas
expressamente pela Cisco, incluindo a utilização de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autoridade
do utilizador para utilizar este dispositivo.

Atenção

Declarações de conformidade do Canadá
Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS de isenção de licença da Industry Canada. A
utilização está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências, e (2)
este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo as que possam causar um funcionamento
indesejado do dispositivo. A privacidade das comunicações poderá não estar assegurada quando utilizar este
telefone.

Este produto satisfaz as especificações técnicas aplicáveis da entidade canadiana Innovation, Science and
Economic Development Canada.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicablesd'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Declaração de exposição a RF do Canadá
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE OS LIMITES REFERIDOS EM ISED RSS-102 R5 PARA EXPOSIÇÃO
A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo inclui um transmissor e um recetor de rádio. Foi concebido para não exceder os limites (não
controlados) da população geral para ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) conforme
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referenciado em RSS-102 que referencia o regulamento canadiano "Health Canada Safety Code 6" e inclui
uma margem de segurança substancial concebida para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e do estado de saúde.

Como tal, os sistemas foram concebidos para serem utilizados de modo a que o utilizador final não entre em
contacto com antenas. Recomenda-se que o sistema seja colocado num local onde as antenas possam
permanecer, pelo menos, a uma distância mínima do utilizador, conforme especificado, de acordo com as
diretrizes regulamentares que foram elaboradas para reduzir a exposição geral do utilizador ou operador.

O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis, no âmbito do processo de
certificação de rádio.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Declaração de radares de alta potência do Canadá
Os utilizadores devem estar igualmente informados de que os radares de alta potência estão classificados
como utilizadores principais (ou seja, utilizadores prioritários) das bandas 5250-5350MHz e 5650-5850MHz
e que estes radares podem causar interferência e/ou danos em dispositivos LE-LAN.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme
utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350MHz et 5650 à 5.850MHz
et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Declarações de conformidade da Nova Zelândia

Advertência geral Permitir a ligação (PTC)
A concessão de uma autorização de comunicações (Telepermit) a qualquer item de equipamento de terminal
indica apenas que a Spark NZ aceitou que o item está em conformidade com as condiçõesmínimas necessárias
para ligar à respetiva rede. Não representa qualquer aval do produto por parte da Spark NZ, nem oferece
qualquer tipo de garantia. Acima de tudo, não garante que qualquer item funcionará corretamente a todos os
níveis com outro item do equipamento com autorização de comunicações (Telepermitted) de um fabricante
ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja compatível com todos os serviços de rede da
Spark NZ.
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Declarações de conformidade de Taiwan

Declaração de aviso DGT

Avisos visuais e de baixo consumo de energia

Declaração de conformidade da Argentina

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Informação de conformidade do Brasil

Art. 5º - 680

Este equipamento não possui proteção contra interferências prejudiciais e não pode causar interferência nos
sistemas autorizados apropriados.

Para mais informações, visite este URL: http://www.anatel.gov.br

Número do certificadoModelo

3965-14-10868811

3965-14-10868841

4243-15-98638845

3965-14-10868851

3965-14-10868851NR

0463-15-10868861

06125-16-010868865

06125-16-010868865NR

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
212

Segurança de produto
Declarações de conformidade de Taiwan

http://www.anatel.gov.br


Declaração de conformidade de Singapura

Informação de conformidade do Japão

Conformidade VCCI para equipamento de classe B

Declarações de conformidade da FCC
AComissão Federal de Comunicações (FCC) exige declarações de conformidade para as seguintes declarações.

Declaração da FCC, Parte 15.19
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A utilização está sujeita às duas
seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

Declaração da FCC, Parte 15.21
Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela entidade responsável pela
conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

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

Declaração sobre recetores e dispositivos digitais da classe B FCC
Este produto foi testado e está em conformidade com as especificações para dispositivos digitais de Classe
B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a garantir protecção razoável
contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia
de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferências
nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não ocorram interferências numa
instalação em particular.
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Se este equipamento provocar de facto interferências nocivas à receção de televisão ou rádio, as quais são
identificadas ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve tentar corrigir as interferências recorrendo
a uma ou várias das seguintes medidas:

• Mudar a orientação ou posicionamento da antena recetora

• Aumentar a distância entre o equipamento ou os dispositivos

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

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

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

É possível encontrar mais informações sobre os regulamentos de exportação dos EUA em
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Economia circular da Cisco
A Cisco adotou princípios de design circulares nos seus produtos, pioneira na utilização de plástico reciclado
pós-consumo. Os modelos listados abaixo reduzem agora a utilização de recursos naturais, enquanto fecham
o ciclo com os seus próprios resíduos eletrónicos.

• Cisco IP Phone 8811

• Cisco IP Phone 8841

• Cisco IP Phone 8851 e Cisco IP Phone 8851NR

• Cisco IP Phone 8861

Visite o site da Economia circular da Cisco para saber mais sobre o que isto significa:

• URL do site: https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html

• Código QR do site:

Guia do utilizador para telefones IP multiplataforma Cisco série 8800
214

Segurança de produto
Cisco Product Security Overview

https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html


Informações online importantes
Contrato de Licença de Utilizador Final

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

Informações de segurança e conformidade de regulamentação

As Informações de segurança e de conformidade regulamentar (RCSI) podem ser consultadas aqui:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/
RCSI-0313-book.pdf
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