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!
ATENÇÃO Antes de poder actualizar para versão 2.1.1 do firmware, tem de instalar a versão 

intermédia 2.0.12(8). Se não instalar primeiro a edição intermédia, ocorrerá a falha 
da actualização para a versão 2.1.1. Este processo é optimizado se instalar o 
firmware a partir da nuvem. Para obter mais informações, consulte a secção 
Actualizar o firmware, página 14. 
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Firmware do dispositivo

Esta versão do firmware do Cisco UC 320W inclui o seguinte firmware de 
dispositivo:

• Cisco SPA 525: 7.4.8(012j)

• Cisco SPA 501, SPA 502, SPA 504, SPA 508, SPA 509, SPA 301, 
SPA 303: 7.4.7v23

• Cisco SPA 8800: 6.1.9 (GW010)

Melhorias a partir da versão 2.0.9 do firmware

• Novas regiões suportadas: As definições regionais foram actualizadas, de 
modo a incluírem suporte para Áustria, Chile, França, Alemanha, Irlanda, 
Itália, México, Portugal, Singapura e Espanha. Durante o processo de 
configuração inicial, pode seleccionar uma região na página Região para 
definir o idioma de apresentação do telefone, as mensagens predefinidas 
para o atendimento automático e o piloto de correio de voz, o plano de 
marcação regional e os tons de processamento de chamadas regionais. 
Após a aplicação da configuração inicial, o idioma de apresentação do 
telefone apenas pode ser alterado através dos menus do telefone.
Nota: Não existe suporte para o Brasil e a Malásia e, actualmente, o produto 
não se destina a ser vendido nestes países.

• Atalho para seleccionar um idioma para o utilitário de configuração: 
Para ajustar rapidamente as definições de idioma para o browser da Web, 
pode utilizar o seguinte URL quando iniciar o utilitário de configuração: 
http://<ip_or_hostname>/wizard/setupwizard.html?m=1

Em vez de <ip_or_hostname>, insira o endereço IP ou nome do sistema 
anfitrião do Cisco UC 320W.

• Pacotes de regiões para idiomas adicionais: Quando o Cisco UC 320W 
está ligado à Internet, poderão ser disponibilizados pacotes de regiões de 
países adicionais, através de uma ligação na página Configuração > Local 
> Região. Após a instalação de um pacote de regiões, a região pode ser 
seleccionada a partir da lista Região.
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• Suporte para atendimento automático bilingue: Se seleccionar uma 
opção bilingue como, por exemplo, inglês/francês, na página 
Configuração > Local > Região, poderá configurar um menu de AA 
bilingue. Este menu anuncia as opções de idioma para os autores de 
chamadas. As definições são configuradas na página Configuração > 
Encaminhamento cham. > Atend. automático.

• Melhorias de capacidade: 

- Máximo de chamadas simultâneas por ramal SIP aumentado de 
8 para 12.

- Máximo de chamadas simultâneas de grupos de busca aumentado de 
8 para 12.

- Máximo de chamadas simultâneas de AA aumentado de 8 para 12.

- Máximo de acessos simultâneos de CV aumentado de 4 para 8.

- Duração máxima de cada mensagem de AA aumentada de 1 minuto 
para 2 minutos.

• Opção IDCH (marcação interna directa) para números de telefone SIP: 
Se tiver vários números de telefone para um ramal SIP/BRI, pode configurar 
o encaminhamento de chamadas para utilizar estes números como 
identificadores da linha de chamada para utilizadores e grupos. Por 
exemplo, se as chamadas para um determinado número SIP/BRI forem 
encaminhadas para um grupo de busca, pode utilizar esse número de 
telefone como o ID de chamada para todas as chamadas efectuadas pelos 
membros do grupo. Esta opção está disponível na página Configuração > 
Encaminhamento cham. > Chamadas recebidas.

• Nova opção para monitorização de chamadas: A funcionalidade Busy 
Lamp Field (BLF) foi expandida e o respectivo nome foi alterado. Duas 
opções de botões do telefone permitem que um utilizador monitorize as 
chamadas de outro utilizador. 

- A opção Monitorizar linha, que é semelhante à opção BLF anterior, 
permite que um utilizador monitorize uma única extensão de outro 
utilizador. 

- A opção Monitorizar telefone permite que um utilizador monitorize todas 
as extensões no telefone de outro utilizador. 
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- Estes botões permitem igualmente que o utilizador atenda uma 
chamada a tocar na extensão ou no telefone monitorizado, para efectuar 
a marcação rápida da extensão pessoal do utilizador ou transferir 
imediatamente uma chamada para o utilizador.

• Nova opção de paging de grupo: Quando criar um grupo de paging, pode 
seleccionar Paging não intrusivo ou Paging de emergência para o grupo. 

- No Paging não intrusivo é enviado paging apenas aos membros do 
grupo que não tenham chamadas activas. 

- O Paging de emergência envia imediatamente paging a todos os 
membros do grupo. As chamadas activas são colocadas em espera.

• Informações dos vizinhos CDP: Utilize a página Estado > Vizinhos CDP 
para ver informações de estado sobre os dispositivos vizinhos que foram 
detectados pelo CDP (Cisco Discovery Protocol). Estas informações são 
úteis se pretender detectar os endereços IP de dispositivos Cisco vizinhos 
como, por exemplo, comutadores e Security Appliances.

• Reencaminhamento de chamadas diurno/nocturno: Agora, pode 
configurar o reencaminhamento de chamadas nocturnas, bem como as 
opções existentes para o encaminhamento e atendimento automático de 
chamadas nocturnas. Após activar esta funcionalidade na página 
Configuração > Func. mod diurno/nocturno, pode seleccionar destinos 
nocturnos na página Configuração > Reencaminhamento cham. Após a 
aplicação da configuração inicial, pode também seleccionar destinos 
nocturnos nas páginas nas quais efectua a configuração das definições dos 
grupos.

• Definições do relógio: Se a WAN não estiver ligada ou o servidor NTP não 
estiver acessível, pode configurar o relógio do sistema a partir do menu do 
telefone. Tenha em atenção que esta definição manual perder-se-á em caso 
de falha de energia no Cisco UC 320W.

Problemas corrigidos a partir da versão 2.0.9 do firmware

• Foi corrigido um problema relacionado com a desactivação do filtro 
Mostrar apenas SIP quando um utilizador saía da página Estado > Ferram. 
de suporte. (CSCtk14157)

• Foi corrigido um problema relacionado com os atrasos na colocação na fila 
de espera durante transferências de chamadas. (CSCtq22456)
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• Foi corrigido um problema no qual um autor da chamada ouvia música 
enquanto se encontrava em espera, em vez de um tom de retorno de 
chamada, durante uma transferência de chamada. (CSCtk58177)

• Foi corrigido um problema no qual a página Estado > Ramais externos 
apresentava várias listas para um único ramal SIP. (CSCth85437) 

• Foi actualizado o plano de marcação, de modo a assegurar que a 
funcionalidade de “marcação +1” funciona correctamente com as redes de 
fornecedores SIP que requerem que “1” ou “+1” seja adicionado como 
prefixo ao número de telefone. (CSCtq51942, CSCtq37949)

• Foi corrigido um problema no qual a fonte de música em espera 
seleccionada (interna ou externa) não era transmitida para chamadas 
através de determinadas redes de fornecedores SIP. (CSCtq37896)

• Foram corrigidos os problemas relacionados com a aplicação ou criação 
de cópia de segurança de uma configuração quando o Cisco UC 320W era 
configurado com a topologia de encaminhamento apenas de voz. 
(CSCto97373)

• Foi corrigido um problema no qual a funcionalidade de correio de voz para 
email não incluía as mensagens encaminhadas da caixa de correio de um 
utilizador para outro. (CSCtq49285)

• Foi corrigido um indicador de erro impreciso para botões de retenção de 
chamada duplicados, na página Configuração > Funcionalidades de 
utilizador/grupo > Botões do telefone. (CSCti08815) 

• Foi corrigido um problema no qual o acesso ao sistema era bloqueado após 
uma alteração de endereço IP da LAN caso estivessem abertas múltiplas 
janelas do browser. (CSCtl74903). 

• Foi corrigido um erro de apresentação da tecla programável francesa "FIN 
D APPEL". (CSCto81331)

• Foi corrigido um problema no qual o atendimento automático não detectava 
as entradas de alguns autores de chamadas. (CSCtk62126)

• Foram corrigidas as definições de plano de marcação para a Austrália que 
levavam a que os utilizadores de telefones analógicos ouvissem um tom de 
congestionamento, depois de premirem o dígito de linha externa em 
chamadas FXO. (CSCtn84123)

• Foram modificados os parâmetros para o Reino Unido relativos a tons de 
desligado, impedância de porta e terminação conjunta, de forma a impedir 
que as chamadas activas sejam desligadas. (CSCtq14519)
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• Foi corrigida a página Configuração > Local > Resumo, de forma a 
apresentar correctamente as definições de plano de marcação do Reino 
Unido a partir da página Configuração > Local > Região. (CSCtq13921)

• Foi corrigido um problema no qual os telefones eram reiniciados se o 
endereço IP da WAN fosse alterado ou se o cabo da WAN fosse ligado ou 
desligado. (CSCth24069, CSCtl11481)

• Foi corrigido um problema no qual o reencaminhamento de chamadas para 
o correio de voz falhava quando o utilizador tinha uma chamada activa e 
optava por não atender a chamada transferida. (CSCtq62192)

• Foi corrigido um problema no qual ocorria a falha do atendimento de grupo 
quando um utilizador tentava atender uma chamada a tocar numa extensão 
com outra chamada activa. (CSCtq85752)

• Foi corrigida a página Configuração > Portas e ramais > Ramais SIP/BRI, 
de forma a apresentar o codec predefinido correcto para Hong Kong. 
(CSCtq77010)

• Foram actualizadas as definições de plano de marcação para Hong Kong, 
de forma a corrigir um problema relacionado com a marcação de saída. 

• Foi actualizado o código de forma a ignorar cabeçalhos SIP em branco que 
levavam a que o sistema efectuasse um novo registo e reiniciasse. 

• Foi corrigido um problema de áudio que ocorria nas chamadas FXO, 
quando o Cisco SPA 8800 era instalado numa rede na qual outros 
dispositivos utilizavam o endereço da LAN predefinido (192.168.0.1). 
(CSCtq11270)

• Foi corrigido um problema no qual as chamadas não atendidas eram 
desligadas quando a definição de reencaminhamento de chamadas de uma 
extensão partilhada era Nenhum. (CSCtr67150)

• Foi corrigido um problema no qual a reposição de todas as caixas de 
correio de voz desactivava a mensagem de início de sessão do correio de 
voz, impedindo que os utilizadores iniciassem sessão para acederem às 
mensagens. (CSCtq72796)

• Foi corrigido um problema relacionado com o áudio unidireccional após a 
recuperação de uma chamada SIP. (CSCtr91557)

• Foi modificado o gravador de mensagens de atendimento automático, de 
forma a reproduzir mensagens localizadas baseadas nas definições de 
Região. (CSCtq11206)
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Problemas conhecidos 

Esta secção inclui os seguintes tipos de problemas:

• Gestão do sistema, página 7

• Qualidade de áudio, página 9

• Encaminhamento de chamadas, página 10

• Correio de voz, página 10

• Problemas de apresentação, página 11

• Outros, página 12

Requisitos do browser para o utilitário de configuração

• A Cisco recomenda o Internet Explorer versão 7 ou 8, o Firefox versão 
3.6.19, o Safari versão 4 ou 5 e o Google Chrome 10.

• O Internet Explorer 9 não é suportado. Existem problemas conhecidos ao 
executar os programas Flash no Internet Explorer 9.

• A versão 4 do Mozilla Firefox não foi testada. 

• Uma vez que o utilitário de configuração requer o Adobe Flash Player, não é 
compatível com dispositivos iPhone, iPod Touch ou iPad da Apple.

NOTA Não execute o utilitário de configuração a partir de um computador que esteja 
ligado à porta PC de um telefone IP Cisco. Quando aplicar a configuração, o que faz 
com que o telefone reinicie, perderá a ligação ao utilitário de configuração. Em 
alternativa, execute o utilitário de configuração a partir de um computador que 
esteja ligado a uma porta LAN do Cisco UC 320W ou à porta LAN de um comutador 
com ligação ao Cisco UC 320W.

Gestão do sistema

• Após restaurar uma configuração com definições de topologia de rede ou 
LAN diferentes das utilizadas para a sessão actual, poderão ocorrer 
problemas ao iniciar o utilitário de configuração. (CSCtn57188)
Solução: Certifique-se de que o PC recebeu um endereço IP no intervalo 
correcto para a configuração restaurada. Reinicie o browser e introduza o 
novo endereço IP para o Cisco UC 320W.
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• Com um tráfego de dados muito elevado para e da WAN (taxas acima dos 
100 MB), o desempenho do sistema poderá ser lento. Os administradores 
também irão notar um desempenho lento no utilitário de configuração. 
(CSCtj13887) 
Solução: Configure o Cisco UC 320W como um cliente DHCP da rede de 
dados, caso seja requerida uma taxa de transferência da rede WAN acima 
dos 100 Mbps.

• Existem problemas intermitentes nos quais as alterações de configuração 
não são transmitidas para um gateway Cisco SPA 8800. (CSCtk15802)
Solução: Para sincronizar as alterações de configuração, reponha as 
definições de fábrica do Cisco SPA 8800, utilizando o IVR incorporado. 
Ligue um telefone analógico à porta 1 da unidade. Prima a tecla de 
asterisco quatro vezes: ****. Após a reprodução da saudação, escreva R-E-
S-E-T, seguido da tecla cardinal: 73738#. Prima 1 para confirmar. 

• O Cisco UC 320W não suporta o registo detalhado de actividades nas 
portas FXO do Cisco SPA 8800.  Consequentemente, a página Estado > 
Ferram. de suporte > Registos do sistema  não inclui estas portas. 
(CSCtn59149)
Solução: Se for necessário o registo de depuração de uma determinada 
linha FXO, troque as portas para colocar essa linha numa porta FXO do UC 
320W. 

• Existem problemas ocasionais ao detectar algumas chaves USB, 
especificamente as que utilizam o controlador USBest UT166. 
(CSCtl89883)
Solução: Utilize uma das seguintes chaves USB, que foram testadas com 
êxito com o Cisco UC 320W: A-DATA C905, PD1, T807; Apacer AH225; 
KingMax Super Stick Mini; Kingston Datatraveler, Kingston Datatraveler 
DT101C; Telemóvel Nokia 5310 (Micro SD); Patriot Memory RAZZO; PNY 
Attaché; PQI, PQI Intelligent Stick; Toshiba TransMemory; Transcend 
JetFlash 2A, v20, v33, JF150, V10; Zynet

• O STP (Spanning Tree Protocol) não está actualmente implementado no 
comutador incorporado do Cisco UC 320W. O administrador tem de ter o 
cuidado de não introduzir quaisquer ciclos de rede Layer 2. (CSCtl77145)

• A criação de uma nova configuração não apaga os registos de chamadas 
dos telefones. (CSCtn08849)
Solução: Após iniciar uma nova configuração no utilitário de configuração, 
utilize os menus do telefone para repor as definições de fábrica dos 
telefones. As instruções são fornecidas abaixo.
8 Notas de edição para a versão 2.1.1 do firmware do Cisco Unified Communications UC 320W



Notas de edição
- Cisco SPA 301 ou Cisco SPA 501: Levante o auscultador e aceda à 
unidade de resposta interactiva de voz, premindo a tecla * quatro vezes: 
****. Escreva R-E-S-E-T, 73738, seguido de #. Prima 1 para confirmar. 
Aguarde durante cerca de 40 segundos pela mensagem Opção com 
êxito e, em seguida, desligue.

- Cisco SPA 303 e outros modelos Cisco SPA 50x Series: Prima a tecla 
de configuração no teclado do telefone. Percorra a lista até Predef. de 
fábrica e prima Selec. Quando a mensagem de confirmação for 
apresentada, seleccione OK.

- Cisco SPA 525G/G2: Prima a tecla de configuração no teclado do 
telefone. Percorra a lista até Admin. do dispositivo e prima Selec. 
Percorra a lista até Predef. de fábrica e prima Selec. Quando a 
mensagem de confirmação for apresentada, seleccione OK.

• Depois de uma tentativa para carregar um ficheiro de configuração com as 
mesmas definições de ligação sem fios que a configuração actual, os 
telefones SPA 525G sem fios ficam bloqueados num ciclo de 
ressincronização. (CSCtq64852)
Solução: Utilize o menu Configurar no telefone para reiniciar o telefone.

• Ocasionalmente, durante uma tentativa para restaurar uma configuração, 
ocorre um erro que faz com que o utilitário de configuração deixe de 
responder. (CSCts41575)
Solução: Aguarde alguns minutos até que a operação fique concluída. Em 
seguida, reinicie o utilitário de configuração e aplique a configuração.

• Quando o codec está definido para G729a, o gravador de mensagens de 
atendimento automático trunca a reprodução das mensagens 1 a 4, apesar 
de as mensagens serem gravadas correctamente. (CSCts41524)
Solução: Ligue para o atendimento automático para ouvir as mensagens. 

Qualidade de áudio

• Poderá ouvir-se eco, se os telefones IP estiverem ligados a um comutador 
que não esteja configurado com uma VLAN de voz. (CSCth53813)
Solução: A Cisco recomenda os comutadores Cisco Small Business 300 
Series Managed Switches e Cisco ESW 500 Series Ethernet Switches. 
Estes comutadores não requerem qualquer configuração especial para 
utilização com o Cisco UC 320W. Outros comutadores podem requerer 
uma configuração especial da VLAN de voz (100). Para obter mais 
informações sobre a configuração de comutadores, visite www.cisco.com/
go/partner/smartdesigns
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Encaminhamento de chamadas

• Quando uma chamada é efectuada para um número externo através de um 
ramal FXO, ocorre um atraso considerável na reprodução do tom de retorno 
de chamada. (CSCtl49731, CSCtj57861)

• Quando o dígito de linha externa não é 9, o sistema ignora as definições de 
atribuição de ramal de emergência na página Configuração > Portas e 
ramais > Ramais de saída. Em alternativa, são utilizadas as definições de 
atribuição de ramal de saída nas chamadas de emergência. (CSCtq65533)
Solução: Utilize o 9 como dígito de linha externa.

Correio de voz

• Se um utilizador gravar uma saudação temporária, esta permanece em 
utilização até que seja eliminada. (CSCtn56684)
Solução: Se um utilizador já não pretender utilizar uma saudação 
temporária, pode iniciar sessão na caixa de correio e executar os seguintes 
passos: premir 4 para aceder às opções de configuração, premir 4 para 
aceder à saudação temporária e, em seguida, premir 2 para apagar a 
saudação temporária. 

• Quando uma extensão partilhada ou um grupo de busca estiver ocupado, o 
autor da chamada ouve a saudação de indisponibilidade, em vez da 
saudação de ocupado. (CSCtj21082)

• Quando todos os membros do grupo de busca estão ocupados, a chamada 
não é encaminhada para o correio de voz. (CSCtk68137)

• O piloto de correio de voz poderá não reconhecer um número da caixa de 
correio que seja introduzido de forma extremamente rápida. O sistema 
poderá solicitar que introduza novamente o número da caixa de correio. 
(CSCtl06864)

• A página Estado > Correio de voz não apresenta correctamente a 
utilização do correio de voz para linhas FXO partilhadas e grupos de busca. 
(CSCti43843)

• Ocorre uma falha nas funcionalidades de retorno de chamadas e de envio 
de mensagens para as caixas de correio de extensões partilhadas. 
(CSCtk60849, CSCtk60450)

• Ocorre uma falha na funcionalidade de retorno de chamada do correio de 
voz para uma mensagem deixada por um autor de chamada externo. 
(CSCtl20136)
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• Todos os telefones são reiniciados depois de o utilizador clicar no botão 
Reinicializar tudo, na página Estado > Correio de voz. (CSCtr56923)
Solução: Clique em cada botão Reinicializar para repor cada caixa de 
correio individualmente. 

• Quando as caixas de correio de voz são reinicializadas a partir da página 
Estado > Correio de voz, as chamadas SIP podem ter silêncios 
intermitentes ou áudio distorcido. (CSCtr70807)
Solução: Execute este tipo de tarefa nos períodos em que houver menos 
probabilidade de afectar a actividade dos utilizadores.

Problemas de apresentação

• A mensagem “Erros de botões” na parte superior da página Botões de 
telefone pode gerar confusão, uma vez que não especifica qual o telefone 
com erros. (CSCtj73525)
Solução: Para localizar os telefones com erros, utilize os botões Conjunto 
anterior e Conjunto seguinte. Quando todos os erros de botões forem 
corrigidos, a mensagem de erro deixa de ser apresentada.

• Listas pendentes demasiado longas, tais como uma lista longa de caixas de 
correio de voz, são parcialmente ocultadas. (CSCtj61728)

• Apesar de as definições regionais permitirem especificar um idioma 
diferente do inglês, o Directório de empresa do telefone é apresentado em 
inglês. (CSCto71808)

• A página Estado > Ramais externos continua a apresentar o estado 
Registado, mesmo quando o Cisco UC 320W perde a ligação WAN. 
(CSCtr72901)

• Quando o sistema é configurado para a Áustria, o telefone apresenta o 
número de extensão do autor da chamada com um ponto de exclamação. 
Por exemplo, !100. (CSCtr73551)

• Depois de o utilizador alterar as definições de idioma do telefone, através 
do menu do telefone, o ecrã do SPA 525G permanece em inglês. 
(CSCts21464)
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Outros

• Os telefones FXS são omitidos do directório de estações nos telefones. 
(CSCtf45911)

• Numa rede sem fios com o Nível de segurança definido como Nenhum, as 
alterações ao Nome da rede (SSID) não são comunicadas com êxito aos 
telefones ligados sem fios. (CSCtl43344)
Solução: Utilize uma definição de segurança mais segura (altamente 
recomendado). Em alternativa, resolva este problema, ligando 
temporariamente os telefones sem fios à rede com cabos Ethernet. Após 
reiniciar o telefone, este irá receber as novas definições de rede sem fios e 
os cabos poderão ser desligados.

• Após a configuração de uma nova linha FXO partilhada para um gateway 
Cisco SPA 8800, um telefone de um membro poderá apresentar uma 
mensagem “sem serviço”. (CSCtj54415)
Solução: Reinicie o gateway Cisco SPA 8800.

• Os códigos de asterisco para reter e recuperar chamadas (*38 e *39) não 
funcionam em telefones FXS. (CSCth88200)

• O menu de definições no ecrã do telefone permite que o utilizador edite o 
endereço IP, bem como outras definições de rede. Os utilizadores não 
devem alterar estas definições. Quaisquer alterações serão substituídas 
pelas definições introduzidas no utilitário de configuração. (CSCti02670)

• O código de asterisco 66 (retorno de chamadas) não funciona em telefones 
analógicos. (CSCto74691)

• Após a aplicação de uma configuração inicial, apenas podem ser 
efectuadas alterações adicionais à preferência de idioma do telefone 
através dos menus do telefone (de modo a evitar a perda das definições do 
utilizador).
Solução:

- Nos modelos SPA 50x, prima o botão de configuração e, em seguida, 
seleccione o menu Idioma. Seleccione um idioma na lista e, em seguida, 
prima Selec.

- No SPA 525G/G2, prima o botão de configuração e, em seguida, 
seleccione o menu Admin. do dispositivo. No campo Idioma, prima o 
botão de navegação de seta para a direita, seleccione um idioma na 
lista e, em seguida, prima Selec.
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• Poderá ser apresentado um aviso de certificado, ao estabelecer ligação ao 
utilitário de configuração, utilizando HTTPS. Pode confirmar a mensagem e 
prosseguir para o Web site. (CSCtn24097)

• Quando reinicia o Cisco UC 320W a partir da página Estado > Dispositivos, 
os registos do registo de chamadas do telefone são mantidos. Para 
remover registos do registo de chamadas, reponha os telefones utilizando o 
menu do telefone.

• Quando uma chamada for encaminhada para um número externo, não é 
identificada com o IDCH específico do utilizador mas sim com o IDCH 
predefinido para o ramal SIP. (CSCtr07810)

• Não é possível transferir chamadas para números externos a partir de um 
telefone analógico ligado a uma porta FXS do Cisco SPA 8800. 
(CSCtr76487)

• Se efectuar a desactualização do firmware ou repuser as definições de 
fábrica do Cisco UC 320W e, em seguida, tentar carregar uma configuração 
guardada que inclua um pacote de regiões da nuvem, a configuração não é 
carregada correctamente. (CSCts35159, CSCts35195) 
Solução: Inicie uma nova configuração e reinstale o pacote de regiões 
utilizando a ligação na página Configuração > Local > Região. Depois de o 
pacote de regiões ser instalado, pode carregar a configuração guardada.

• Se tentar criar uma nova configuração depois de instalar um pacote de 
regiões a partir da nuvem, o plano de marcação predefinido indica “Não 
permitido” para todos os dígitos na página Configuração > Telefonia > 
Marcação interna. (CSCts38887)
Solução: Seleccione a função pretendida para cada dígito no plano de 
marcação.
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Serviços e equipamentos requeridos

Para obter melhores resultados, tenha em atenção os seguintes requisitos:

• Serviço de Internet: É requerida uma ligação à Internet activa e o sistema 
tem de poder estabelecer uma ligação WAN durante o processo de 
configuração inicial.
Nota: Os telefones e os gateways Cisco SPA 8800 são reiniciados quando 
a ligação à Internet é perdida ou quando o endereço IP da WAN é alterado 
(por exemplo, quando uma concessão DHCP expira). Se existirem 
problemas contínuos na renovação da concessão DHCP, considere a 
obtenção de um endereço IP estático junto do seu fornecedor de serviços 
de Internet. 

• Selecção do comutador Ethernet: Caso pretenda instalar um comutador 
Ethernet com o Unified Communications System, a Cisco recomenda os 
comutadores Cisco Small Business 300 Series Managed Switches e Cisco 
ESW 500 Series Ethernet Switches. Estes comutadores não requerem 
qualquer configuração especial para utilização com o Cisco UC 320W. 
Outros comutadores podem requerer uma configuração especial da VLAN 
de voz (100). Para obter mais informações sobre a configuração de 
comutadores, visite www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
Nota: Certifique-se de que actualiza o comutador para o firmware mais 
recente, antes de instalar o mesmo na LAN do Cisco UC 320W.

• Browser da Web: Para obter melhores resultados, utilize o Internet Explorer 
versão 7 ou 8 ou o Mozilla Firefox versão 3.6. 

• Adobe Flash Player: O utilitário de configuração requer o Adobe Flash 
Player versão 10.1 ou posterior gratuito. Para instalar a versão mais recente, 
aceda a http://get.adobe.com/flashplayer/.

Actualizar o firmware

A Cisco recomenda a instalação do firmware mais recente, à medida que for 
disponibilizado. Pode instalar o firmware a partir da nuvem ou de um ficheiro no 
computador.
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!
ATENÇÃO Antes de poder actualizar para versão 2.1.1 do firmware, tem de instalar a versão 

intermédia 2.0.12(8). Se não instalar primeiro a edição intermédia, ocorrerá a falha 
da actualização para a versão 2.1.1. Este processo é optimizado se instalar o 
firmware a partir da nuvem. 

Consulte os seguintes tópicos:

• Instalar actualizações a partir da nuvem, página 16

• Transferir firmware da nuvem para instalar mais tarde, página 16

• Actualizar a partir de ficheiros no PC, página 17

NOTA

• Como melhor prática, efectue uma cópia de segurança da configuração 
antes de iniciar o processo de actualização.

• Se o novo firmware implicar alterações nas definições requeridas, poderão 
ser apresentados ícones de erro em determinadas páginas de 
configuração após a conclusão da actualização. Leia as mensagens 
apresentadas no ecrã para obter mais informações. 

• Os ficheiros de configuração não são retro-compatíveis. Se criar uma cópia 
de segurança de um ficheiro de configuração e, posteriormente, efectuar 
uma desactualização para uma versão anterior do firmware, não poderá 
restaurar esse ficheiro de configuração. 

• Para obter melhores resultados, feche outras janelas do browser antes de 
iniciar uma actualização. Se outras janelas do browser estiverem abertas, o 
browser poderá apresentar erros de memória.

• Devido ao tamanho do ficheiro, não utilize uma ligação sem fios para 
actualizar o firmware.

• Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a porta WAN do 
Cisco UC 320W está fisicamente ligada à WAN ou dispositivo de acesso à 
Internet. 

• Se tiver uma ligação WAN lenta ou ocorrerem erros na ligação WAN, a 
aplicação pode bloquear quando tentar instalar actualizações a partir da 
nuvem. Se isto ocorrer, utilize em alternativa o processo de actualização 
manual. Consulte a secção Actualizar a partir de ficheiros no PC, 
página 17.
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Instalar actualizações a partir da nuvem

Se o Cisco UC 320W tiver acesso à nuvem, são disponibilizadas periodicamente 
actualizações de firmware. A Cisco recomenda a instalação do firmware mais 
recente. Pode clicar num botão para actualizar imediatamente o firmware ou 
aguardar por uma altura mais conveniente. Para a actualização do firmware da 
versão 2.0.x para a 2.1.0(x), o utilitário de actualização optimiza o processo de 
actualização de duas fases requerido.

NOTA Este processo requer que a porta WAN do Cisco UC 320W esteja fisicamente 
ligada à WAN ou dispositivo de acesso à Internet.

PASSO 1 Quando a janela Firmware disponível for apresentada, instale o firmware mais 
recente que esteja disponível. Se esta janela não for apresentada, clique na 
ligação Actualização disponível para a apresentar.

PASSO  2 Leias as mensagens e siga os pedidos apresentados. Podem ser apresentadas 
mensagens de progresso à medida que a actualização de duas fases decorre.

PASSO  3 Quando a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de 
utilizador e a palavra-passe e clique em I. sessão.

PASSO  4 Clique no botão Aplicação da configuração requerida para aplicar as 
actualizações no hardware ligado.

Transferir firmware da nuvem para instalar mais tarde

Se o Cisco UC 320W disponibilizar uma actualização de firmware, poderá 
transferir firmware para instalar mais tarde. É necessário transferir o firmware para 
as versões 2.0.12(8) e 2.1.1.

NOTA Este processo requer que a porta WAN do Cisco UC 320W esteja fisicamente 
ligada à WAN ou dispositivo de acesso à Internet.

PASSO 1 Quando a janela Firmware disponível for apresentada, transfira a versão 2.1.1 do 
firmware.
Nota: Se esta janela não for apresentada, clique na ligação Actualização 
disponível para a apresentar.

PASSO  2 A partir da janela de contexto, leia a mensagem sobre o processo de duas fases. 

PASSO  3 Guarde no computador ambos os ficheiros de firmware requeridos.
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PASSO  4 Prossiga com o procedimento Actualizar a partir de ficheiros no PC, página 17.

Actualizar a partir de ficheiros no PC

Utilize este procedimento se tiver uma ligação WAN lenta ou preferir actualizar o 
firmware sem estar ligado à Internet. Execute este procedimento para concluir o 
processo de actualização de duas fases. 

!
ATENÇÃO Se não instalar em primeiro lugar a versão 2.0.12(8) do firmware, não será possível 

actualizar para a versão 2.1.1. Depois de instalar a versão 2.0.12(8) do firmware, 
instale de imediato a versão 2.1.1 do firmware, conforme descrito neste 
procedimento. 

PASSO 1 Transfira o firmware utilizando um dos seguintes métodos:

• No Cisco UC 320W Configuration Utility, utilize a janela Firmware disponível 
para transferir as versões 2.0.12(8) e 2.1.1 do firmware. Consulte a secção 
Transferir firmware da nuvem para instalar mais tarde, página 16.

• Aceda a www.cisco.com/go/UC300, clique em Resources (Recursos) e, em 
seguida, clique na ligação Cisco Unified Communications UC 320W 
Firmware (Firmware do Cisco Unified Communications UC 320W). Clique no 
ícone por baixo de Latest Releases (Edições mais recentes) e siga as 
instruções apresentadas no ecrã para transferir o ficheiro zipado. Quando o 
ficheiro tiver sido transferido, extraia-o. Irá utilizar os ficheiros .bin para 
efectuar a actualização.

PASSO  2 Instale a versão 2.0.12(8) do firmware tal como descrito abaixo.

a. Inicie o Cisco UC 320W Configuration Utility.

b. Clique no menu Estado e, em seguida, clique em Dispositivos. 

c. Clique no botão Actualizar a partir do PC.

d. Quando a mensagem de confirmação for apresentada, clique em OK para 
continuar.

e. Depois de clicar em OK, seleccione o ficheiro .bin para a versão 2.0.12(8) e, em 
seguida, clique em Abrir. São apresentados indicadores de estado à medida 
que a actualização decorre.
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f. Quando a actualização estiver concluída, é apresentada a janela de estado do 
dispositivo. Aguarde até que todos os dispositivos sejam detectados ou clique 
no botão para iniciar o Configuration Utility sem aguardar. 

Nota: Se a janela Firmware disponível for apresentada, pode instalar a versão 
2.1.1 do firmware a partir da nuvem ou clicar no botão Fechar para continuar 
com o processo de actualização manual.

PASSO  3 Instale a versão 2.1.1 do firmware tal como descrito abaixo.

a. Leia a mensagem sobre o utilitário de actualização e, em seguida, clique na 
ligação Actualizar a partir do PC, junto à parte superior da janela.
IMPORTANTE: Quando utilizar o utilitário de actualização, não reponha as 
definições de fábrica do Cisco UC 320W. 

b. Clique em Seleccionar ficheiro e seleccione o ficheiro .bin para a versão 2.1.1 
do firmware. 

c. Clique em Actualizar. São apresentados indicadores de estado à medida que 
a actualização decorre.

PASSO  4 Quando a janela de início de sessão for apresentada, introduza o nome de 
utilizador e a palavra-passe e clique em I. sessão.

PASSO  5 Clique no botão Aplicação da configuração requerida para aplicar as 
actualizações no hardware ligado.

Informações adicionais

A Cisco fornece uma vasta gama de recursos para o ajudar a si e aos seus clientes 
a obter todas as vantagens do Cisco UC 320W.

Suporte

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business Support and 
Resources

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos de suporte telefónico www.cisco.com/go/sbsc

Cisco UC 320W Firmware 
Downloads

www.cisco.com/go/uc300
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OL-24880-01

Cisco Small Business Open Source 
Requests

www.cisco.com/go/
smallbiz_opensource_request

Documentação do produto

Unified Communications Cisco 
UC 320W

www.cisco.com/go/uc300

Seleccione o separador Resources 
(Recursos) para obter ligações para toda 
a documentação técnica.

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Cisco SPA 300 Series IP Phones www.cisco.com/go/300phones

Cisco SPA 500 Series IP Phones www.cisco.com/go/spa500phones

Cisco SA 500 Series Security 
Appliances

www.cisco.com/go/sa500

Cisco ESW 500 Ethernet Switches www.cisco.com/go/esw500help

Cisco SPA 8800 IP Telephony 
Gateway

www.cisco.com/go/gateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central para Small 
Business (Início de sessão de 
parceiro requerido)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb
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