
 

Informações do local para pré-
instalação do Cisco Unified 
Communications UC 320W

Utilize este trabalho para recolher informações do cliente antes de instalar o Cisco Unified 

Communications UC 320W no local. Se consultar este livro de trabalho durante a configuração do 

sistema, poderá poupar tempo.
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Formatação utilizada neste livro de trabalho

Para sua informação: É utilizada a seguinte formatação:

• O negrito indica uma lista de opções. Faça um círculo numa das opções.

• As predefinições do sistema são apresentadas entre parêntesis ou indicadas pelo símbolo . Se estiver a utilizar as 
predefinições do sistema, o processo de configuração decorrerá de forma extremamente rápida.

Informações do local

NOTA Esta secção é incluída para sua conveniência, não sendo requerida pelo sistema.

Contactos da empresa 

Informações sobre a instalação

Endereço: 

Localidade e código postal: 

Data agendada para a instalação: 

Data e método de inquérito sobre o local

Data do inquérito: Por (indique o seu nome):

Método de inquérito: Faça um círculo numa das opções. No local Por telefone

Contacto comercial Contacto do responsável de TI

Nome: Nome: 

Cargo: Cargo: 

Telefone: Telefone: 

Email: Email: 

Contacto telef. alternativo: Contacto telef. alternativo: 
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Informações sobre o fornecedor de serviços

Início de sessão de administrador

Novo nome de utilizador de administrador para o UC 320W:  (Não é permitido utilizar cisco 

nem admin.)

Nova palavra-passe para o UC 320W:  (Inclua números e letras maiúsculas e minúsculas. Não 

é permitido utilizar cisco nem admin.)

Informações do servidor DHCP (topologia da rede)

O Cisco UC 320W será utilizado no local como servidor DHCP (predefinição) ou será utilizado outro dispositivo? Faça um círculo 

numa das opções.

IMPORTANTE: Se outro dispositivo funcionar como o servidor DHCP, seleccione a topologia da rede adequada para desactivar o 

servidor DHCP no UC 320W antes de o adicionar à rede. Estes passos são requeridos para evitar conflitos de endereço e 

problemas de rede. (Para obter mais informações, consulte os Smart Designs no endereço www.cisco.com/go/partner/

smartdesigns

Fornecedor de serviços de 
Internet

Fornecedor de serviços PSTN
(ramais analógicos)

Fornecedor de serviços SIP/
BRI
(Serviço de voz sobre IP)

Nome do fornecedor 
de serviços

Informações de 
contacto do 
fornecedor de 
serviços

Número da ordem de 
serviço

Tipo de ordem de 
serviço

Data de activação do 
serviço

Número da conta

O UC 320W encaminha voz e dados O UC 320W encaminha apenas voz O UC 320W encaminha voz e dados 
com servidor DHCP externo

(por ex.: Windows SBS)
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Ligação WAN 

Largura de banda de uplink prevista: Faça um círculo numa das opções.

128 k 256 k 384 k 512 k 768 k 1 M 2 M 4 M

Na tabela apresentada nas páginas que se seguem, localize o tipo de WAN correcto (tipo de endereçamento IP) na primeira coluna. 

Faculte as informações necessárias para o tipo seleccionado. Faculte quaisquer informações opcionais que sejam disponibilizadas 

pelo fornecedor de serviços de Internet do cliente.

NOTA Se estiver a adicionar o UC 320W a um ambiente do Windows Small Business Server, seleccione DHCP como o tipo de 
WAN.

Tipo de 
WAN

Faça um 
círculo 
numa das 
opções:

Informações requeridas para o tipo seleccionado

Introduza todas as informações requeridas.

Informações opcionais 

Introduza, caso existam.

DHCP (Não são requeridas informações.) Nome de domínio: 

IP 
estático

Endereço IP: 

Máscara de sub-rede: 

Gateway predefinido: 

DNS primário: 

DNS secundário: 

Nome de domínio: 

PPPoE 
(DSL)

Nome de utilizador: 

Palavra-passe: 

Ligação: Faça um círculo numa das opções. 

Manter ligada Ligar a pedido

Para a opção Ligar a pedido, introduza o Tempo de 

espera máximo: 

 minutos

Nome do serviço:

Nome de domínio: 

PPTP 
DHCP

ou
L2TP 
DHCP

Nome de utilizador: 

Palavra-passe: 

IP do servidor: 

Ligação: Faça um círculo numa das opções. 

Manter ligada Ligar a pedido

Para a opção Ligar a pedido, introduza o Tempo de 

espera máximo: 

 minutos

Nome de domínio: 
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Dispositivos

Opcionalmente, anote os números dos modelos e a quantidade de dispositivos que pretende instalar. (Não é obrigatório efectuar 

estas anotações. O sistema irá detectar automaticamente os dispositivos ligados. Pode listar os telefones para cada utilizador na 

tabela Utilizadores e atribuições de telefone, página 16.)

Quantidades a encomendar:

Telefones IP SPA e consolas de atendimento (anote os modelos de telefone e as quantidades):

Gateways SPA 8800 (anote a quantidade): 

Equipamento opcional:

• Chave flash USB (2 GB ou mais, formato FAT32) para cópia de segurança

• Comutadores Cisco ESW500 Series

PPTP 
estático

ou
L2TP 
estático

Nome de utilizador: 

Palavra-passe: 

Endereço IP: 

Máscara de sub-rede: 

Gateway predefinido: 

DNS primário: 

IP do servidor: 

Ligação: Faça um círculo numa das opções. 

Manter ligada Ligar a pedido

Para a opção Ligar a pedido, introduza o Tempo de 

espera máximo: 

 minutos

DNS secundário: 

Nome de domínio: 

Tipo de 
WAN

Faça um 
círculo 
numa das 
opções:

Informações requeridas para o tipo seleccionado

Introduza todas as informações requeridas.

Informações opcionais 

Introduza, caso existam.
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Definições regionais

Pode utilizar predefinições regionais ou definições personalizadas. Em caso de personalização, indique a opção pretendida no 

espaço facultado.

Região: 

Fuso horário:  

Utilizar Hora de Verão? Faça um círculo numa das opções. Sim  Não

Acesso ao sistema

Activar a gestão remota (acesso WAN)? Faça um círculo numa das opções. Sim Não

Porta: Utilizar a predefinição (8080) ou Utilizar esta porta: 

Activar a gestão sem fios a partir de um PC ligado a uma rede sem fios? Faça um círculo numa das opções. Sim Não

Manutenção automática

Período de manutenção

Seleccione o período de manutenção menos perturbador para os utilizadores

Hora:  Dia: 

Cópia de segurança em USB

Activar cópia de segurança automática das configurações em USB? Faça um círculo numa das opções. Sim Não

Hora:  Dia: 

Nota: Esta funcionalidade requer uma chave flash USB (2 GB ou mais, formato FAT32), não incluída.
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Definições de telefonia

PBX/Sistema-chave

Para sua informação: Estão disponíveis os seguintes modos do sistema:

• Sistema-chave: Os ramais FXO estão associados a botões de linhas. O utilizador ouvirá o sinal de marcação depois de 
seleccionar um botão de linha. Não é necessário um dígito de marcação para obter uma linha externa. Todos os utilizadores 
podem monitorizar e gerir chamadas nestas linhas. Não existem ramais SIP/BRI.

• PBX: As chamadas efectuadas percorrem qualquer ramal que esteja disponível, depois de o utilizador premir um dígito como, 
por exemplo, 9. As extensões são independentes, apesar de ser possível criar extensões partilhadas e grupos de busca. Não 
existem linhas FXO partilhadas.

• Combinação: O sistema tem funcionalidades de um PBX e de um sistema-chave. 

Seleccione uma das opções: Sistema-chave Combinação  PBX

Funcionalidades diurnas/nocturnas

• Encaminhamento cham.:

Seleccione uma das opções. 

Comportamento igual em todas as horas  Permitir opções diferentes nas horas de abertura/fecho (dia/noite)

• Atend. automático: Seleccione uma das opções: Activar Desactivar

Seleccione uma das opções. 

Menu AA único para todas as horas  Menus diferentes nas horas de abertura/fecho (dia/noite)

• Reencaminhamento de chamadas:

Seleccione uma das opções. 

Comportamento igual em todas as horas  Permitir opções diferentes nas horas de abertura/fecho (dia/noite)

• Agendamento: Se seleccionar uma opção de abertura/fecho (dia/noite), indique o agendamento abaixo.

Seleccione uma das opções. 

Accionar manualmente o comportamento de abertura/fecho (dia/noite) através do botão do telefone Activar o

modo nocturno 

Utilizar um agendamento automático (especifique abaixo)

Horário de funcionamento 

Anote o horário de funcionamento para cada dia da 
semana. (Exemplo: Seg.-Sex.: 8-12, 1-6. Sáb.: 11-5. 
Dom.: Fechado.)

Datas de feriados/
férias

Introduza as datas 
de encerramento 
do escritório.

Descrição do feriado/férias

Introduza uma breve descrição.

Indique também se os feriados/
férias ocorrem anualmente na 
mesma data.
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Marcação interna

Tamanho da extensão: Faça um círculo numa das opções. 2 dígitos 3 dígitos 4 dígitos

Padrões de marcação permitidos: 

Para sua informação: Opções para o primeiro dígito marcado

• Marcar imediatamente: O dígito é utilizado como um número de extensão de um dígito. Por exemplo, nas predefinições, o 
utilizador pode premir 0 para marcar imediatamente o atendimento automático. 

• Extensões: O dígito é utilizado como o primeiro dígito de um número de extensão. Pode pretender utilizar números de 
extensão diferentes para diferentes tipos de extensões. Por exemplo, nas predefinições, 1 é o primeiro dígito em extensões 
pessoais (100, 100, 101...) e 2 é o primeiro dígito em extensões partilhadas.

• Prefixo do correio de voz: O dígito é utilizado como um prefixo para marcar o correio de voz. Por exemplo, nas predefinições, 
pode premir 7101 para ligar à caixa de correio de voz da caixa de correio 101.

• Linha externa: O dígito é utilizado para efectuar uma chamada. Para cada dígito com esta função, irá especificar a linha FXO 
(analógica) ou o serviço SIP/BRI a utilizar. Por exemplo, nas predefinições, prima 9 para obter uma linha externa e, em seguida, 
marque o número de telefone.

• Não permitido: Este dígito não pode ser utilizado como o primeiro dígito ao marcar.

 

Dígito Função

Faça um círculo na predefinição ou introduza uma opção diferente (consulte as notas 
acima desta tabela). 

0 Utilizar a predefinição (Marcar imediatamente) 

ou Utilizar esta opção: 

1 Utilizar a predefinição (Extensões)

ou Utilizar esta opção: 

2 Utilizar a predefinição (Extensões) 

ou Utilizar esta opção: 

3 Utilizar a predefinição (Extensões) 

ou Utilizar esta opção: 

Horário de funcionamento 

Anote o horário de funcionamento para cada dia da 
semana. (Exemplo: Seg.-Sex.: 8-12, 1-6. Sáb.: 11-5. 
Dom.: Fechado.)

Datas de feriados/
férias

Introduza as datas 
de encerramento 
do escritório.

Descrição do feriado/férias

Introduza uma breve descrição.

Indique também se os feriados/
férias ocorrem anualmente na 
mesma data.
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Extensões para funcionalidades do sistema: 

Restrição de marcação (Classes)

As classes de restrição são utilizadas para impedir que alguns utilizadores efectuem determinados tipos de chamadas, enquanto 

permitem que outros utilizadores efectuem essas chamadas. Os padrões de marcação variam consoante a região. Alguns 

exemplos incluem: longa distância, internacional, operador, gratuito, premium e consultas de directórios. (Para atribuir os 

utilizadores a estas classes, consulte o tópico Privilégios de marcação, página 27.)

4 Utilizar a predefinição (Não permitido)

ou Utilizar esta opção: 

5 Utilizar a predefinição (Não permitido)

ou Utilizar esta opção: 

6 Utilizar a predefinição (Não permitido)

ou Utilizar esta opção: 

7 Utilizar a predefinição (Prefixo do correio de voz)

ou Utilizar esta opção: 

8 Utilizar a predefinição (Linha externa)

ou Utilizar esta opção: 

9 Utilizar a predefinição (Linha externa)

ou Utilizar esta opção: 

Funcionalidade do sistema Número da extensão

Mantenha o n.º predefinido ou introduza um n.º no espaço.

Atend. automático Utilizar a predefinição (0) ou Utilizar este n.º: 

Gravador de mensagens de atendimento 

automático

Utilizar a predefinição ou Utilizar este n.º: 

Piloto de correio de voz Utilizar a predefinição ou Utilizar este n.º: 

Paging externo (se um sistema de altifalante 

externo estiver ligado)

Utilizar a predefinição ou Utilizar este n.º: 

Música Utilizar a predefinição ou Utilizar este n.º: 

Dígito Função

Faça um círculo na predefinição ou introduza uma opção diferente (consulte as notas 
acima desta tabela). 
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Definições de música

Fonte de música: Faça um círculo numa das opções. Utilizar fonte de música incorporada Utilizar um dispositivo de 

música externo

Activar música para chamadas em espera? Faça um círculo numa das opções. Sim Não

Activar música para chamadas retidas? Faça um círculo numa das opções. Sim Não

Extensão: Faça um círculo numa das opções. Utilizar a predefinição ou Utilizar este n.º: 

Classe de restrição Descrição Padrões de marcação pretendidos

Privilégios completos Os padrões de marcação 
especificados são apenas 
permitidos para os 
utilizadores nesta classe. 
Estes utilizadores também 
podem utilizar os padrões 
de marcação dos níveis de 
privilégios inferiores.

Utilizar predefinição ou Permitir estes padrões para esta 

classe:

Privilégios expandidos Os padrões de marcação 
especificados são apenas 
permitidos para os 
utilizadores nesta classe e 
na classe superior. Estes 
utilizadores também podem 
utilizar os padrões de 
marcação dos Privilégios 
básicos.

Utilizar predefinição ou Permitir estes padrões para esta 

classe:

Privilégios básicos Os padrões de marcação 
especificados são 
permitidos para todos os 
utilizadores. 

Utilizar predefinição ou Permitir estes padrões para esta 

classe:

Não permitido Ninguém pode efectuar 
chamadas utilizando estes 
padrões de marcação.
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Portas e ramais

Portas FXO para linhas telefónicas analógicas

Número total de portas FXO para activação no UC 320W e todos os gateways de telefonia SPA 8800:  (Predefinição: tudo 

desactivado)

NOTA O UC 320W tem 4 portas FXO para ligação de linhas telefónicas analógicas. Pode ligar até dois gateways de telefonia SPA 
8800, com 4 portas FXO cada.

Etiquetas descritivas. No espaço abaixo, faculte uma descrição ou número de telefone para identificar cada ramal FXO (analógico).

Portas FXS para dispositivos analógicos

Activar a porta FXS incorporada no Unified Communications System? Faça um círculo numa das opções: Sim Não

Número total de portas FXS para activação no UC 320W e nos gateways de telefonia SPA 8800:  (Predefinição: tudo 

desactivado)

NOTA O UC 320W tem 1 porta FXS onde pode ligar um telefone analógico ou aparelho de fax. Para obter portas FXS adicionais, 
pode ligar até dois gateways de telefonia SPA 8800, com 4 portas FXS cada.

Ramais SIP/BRI

Parâmetros SIP da totalidade do sistema:

• Codec do sistema Faça um círculo numa das opções. G711A/G711U G729A

• FAX de saída Faça um círculo numa das opções. Passagem T-38

• Tamanho da criação de pacotes Faça um círculo numa das opções. 10 20 30 40

Pode ter um total de 4 ramais SIP/BRI. Introduza as informações na secção Informações sobre o fornecedor SIP, página 13 ou 

Informações do gateway Mediatrix, página 14.
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Informações sobre o fornecedor SIP

Se tiver ramais SIP, introduza as informações requeridas e informações adicionais do fornecedor SIP. (O fornecedor pode ter 
requisitos adicionais para além dos requisitos mínimos abaixo especificados.) O espaço facultado abaixo destina-se a um 
fornecedor. Se for necessário introduzir fornecedores adicionais, copie esta página. Pode configurar até quatro ramais SIP/BRI.

Números de telefone (Obrigatório)

Utilize o espaço abaixo para introduzir números de telefone individuais ou intervalos de números (exemplo: 972555-0100 até 

972555-0105). 

Descrição para referência (Obrigatório): 

Endereço IP do proxy ou nome do sistema anfitrião (Obrigatório):  

O servidor proxy SIP requer registo SIP? Sim  Não

Capacidade de chamadas (Obrigatório):  (Predefinição: 1)

Atribuir prefixo aos números marcados (prefixo de marcação local, como 1+ nos EUA e 44+ no Reino Unido): Seleccione uma das 

opções. Sim Não

Nome da empresa do cliente para o ID de chamada: 

DID para o ID da conta (Obrigatório):  (especificado pelo fornecedor de serviços)

Nome de domínio SIP para Serviço de nomes de domínio: 

ID de autenticação para Autenticação de texto implícita: 

Palavra-passe para Autenticação de texto implícita: 

Activar Procura de registos SRV? Seleccione uma das opções. Sim Não 

Activar Prefixo automático SRV? Seleccione uma das opções. Sim Não 

Activar Mapeamento NAT? Seleccione uma das opções. Sim Não

Enviar manutenção da ligação de NAT? Seleccione uma das opções. Sim Não
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Informações do gateway Mediatrix

Se tiver gateways Mediatrix, introduza todas as informações abaixo. Pode ter até dois Mediatrix BRI Gateways. Pode ter um total de 

4 ramais SIP/BRI.

Gateway 1

Números de telefone (Obrigatório)

Utilize o espaço abaixo para introduzir números de telefone individuais ou intervalos de números. Não utilize travessões ou pontos 

finais (exemplo: 9725550100 até 9725550105). 

Descrição para referência (Obrigatório): 

Endereço IP do Mediatrix (Obrigatório): 

Capacidade de chamadas (Obrigatório):  (Predefinição: 1)

Atribuir prefixo aos números marcados (prefixo de marcação local, como 1+ nos EUA e 44+ no Reino Unido): 

Seleccione uma das opções. Sim Não

Gateway 2

Números de telefone (Obrigatório)

Utilize o espaço abaixo para introduzir números de telefone individuais ou intervalos de números. Não utilize travessões ou pontos 

finais (exemplo: 9725550100 até 9725550105). 

Descrição para referência (Obrigatório): 

Endereço IP do Mediatrix (Obrigatório): 

Capacidade de chamadas (Obrigatório):  (Predefinição: 1)

Atribuir prefixo aos números marcados (prefixo de marcação local, como 1+ nos EUA e 44+ no Reino Unido): 

Seleccione uma das opções. Sim Não
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Ramais de saída

Para cada dígito seleccionado para Linha externa, especifique o ramal a utilizar. Se for utilizado mais de um ramal, indique a ordem.

Para dígito de linha externa: 

Utilizar estes ramais, por esta ordem:

Para dígito de linha externa: 

Utilizar estes ramais, por esta ordem:

Chamadas de emergência

O fornecedor de serviços suporta chamadas de emergência? Seleccione uma das opções. Sim Não 

Em caso afirmativo: Utilizar estes ramais, por esta ordem: 
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Utilizadores e atribuições de telefone

Introduza as informações dos utilizadores. Inclua telefones FXS e não atribuídos a um funcionário, como o telefone do hall. Se for 

necessário introduzir utilizadores adicionais, copie esta página. Nota: O sistema permite colar um ficheiro de texto ou importar um 

ficheiro CSV. Para preparar um ficheiro CSV, inclua estes quatro valores separados por vírgulas para cada utilizador: nome próprio, 

apelido, número da extensão (opcional) e correio de voz (true ou false). 

Nome

Para um telefone não atribuído a 
um funcionário, introduza uma 
descrição como, por exemplo, 
Hall de entrada.

Extensão

Utilize o número de 
extensão predefinido 
ou introduza um 
número.

Opções de correio de voz e de 
email

Active ou desactive o correio de 
voz. Opcionalmente, especifique 
um endereço de email para 
notificações.

Modelo do telefone

Introduza os requisitos do 
telefone e da consola lateral do 
utilizador.

Nome próprio:

Apelido:

Utilizar a predefinição 
 

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não

Nome próprio:

Apelido:

Utilizar a predefinição 
 

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não

Nome próprio:

Apelido:

Utilizar a predefinição 
 

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não

Nome próprio:

Apelido:

Utilizar a predefinição 
 

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não

Nome próprio:

Apelido:

Utilizar a predefinição 
 

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não
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Telefones directos

Um telefone directo é utilizado exclusivamente para efectuar uma chamada para um número de destino especificado. Pode atribuir 

esta função a dois telefones.

Nome

Mantenha o nome predefinido ou 
introduza uma etiqueta 
descritiva.

Extensão

Utilize o número de 
extensão predefinido 
ou introduza um 
número.

Extensão do destino ou 
Número de telefone

Modelo do telefone

Introduza os requisitos do 
telefone e da consola lateral do 
utilizador.

Utilizar nome predefinido: 
Hotphone 1

ou introduzir etiqueta: 
 

Utilizar predefinição  

ou introduzir n.º: 

Introduzir a extensão ou o 

número de telefone:

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não

Utilizar nome predefinido: 
Hotphone 2

ou introduzir etiqueta:
 

Utilizar predefinição  

ou introduzir n.º: 

Introduzir a extensão ou o 

número de telefone:

 

Modelo: 

Consola lateral? Sim Não
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Botões

Linhas FXO partilhadas (analógicas)

Pode criar uma linha partilhada para reservar uma linha FXO (analógica) para um utilizador ou grupo de utilizadores. O número de 

linhas partilhadas possíveis depende do número total de portas FXO activadas no UC 320W e gateways SPA 8800. Se for 

necessário introduzir linhas partilhadas adicionais, copie esta página. Nota: Esta funcionalidade não se aplica quando estiver 

seleccionado o modo PBX nas Definições de sistema.

Etiqueta de linha partilhada e 
Linha FXO (analógica) 

Introduza um nome para a linha 
partilhada. Identifique a linha 
FXO introduzindo uma breve 
descrição ou o n.º de telefone.

Opções de correio de voz e 
de email

Active ou desactive o correio 
de voz. Opcionalmente, 
especifique um endereço de 
email para notificações.

Permitir a utilização 
geral em chamadas 
efectuadas?

(Seleccione Não 
para permitir apenas 
que as chamadas 
sejam efectuadas 
por membros.)

Membros

Faça uma lista dos utilizadores que 
irão partilhar esta linha.

Etiqueta: 

 

Linha FXO a utilizar:

 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Sim Não 

Etiqueta: 

 

Linha FXO a utilizar:

 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email para 

notificações (opcional):

 

Sim Não 

Etiqueta: 

 

Linha FXO a utilizar:

 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email para 

notificações (opcional):

 

Sim Não 

Etiqueta: 

 

Linha FXO a utilizar:

 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email para 

notificações (opcional):

 

Sim Não 
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Extensões partilhadas e extensões adicionais

Crie uma extensão adicional para um único utilizador ou uma extensão partilhada para um grupo de utilizadores. Copie esta página, 

se for necessário registar mais informações.

Nome do utilizador ou grupo 
e definições

Introduza um nome e as 
definições.

Extensão

Utilize o número de 
extensão predefinido 
ou introduza um 
número. 
Opcionalmente, 
adicione botões para 
suportar mais 
chamadas.

Opções de correio de voz e 
de email

Active ou desactive o correio 
de voz. Opcionalmente, 
especifique um endereço de 
email para notificações.

Membros

Indique um único utilizador ou grupo 
de utilizadores que irão partilhar esta 
extensão.

Etiqueta: 

Extensão: 

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Utilizar a predefinição 

 

ou introduzir n.º: 

N.º de botões do 

telefone: 

1 2 3 4

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Etiqueta: 

Extensão: 

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Utilizar a predefinição 

 

ou introduzir n.º: 

N.º de botões do 

telefone: 

1 2 3 4

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

Etiqueta: 

Extensão: 

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Utilizar a predefinição 

 

ou introduzir n.º: 

N.º de botões do 

telefone: 

1 2 3 4

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):
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Encaminhamento de chamadas

Paging de chamadas

Paging externo: Se pretender ligar um sistema de altifalante externo, seleccione uma opção: 

Utilizar a extensão predefinida ou Utilizar este n.º: 

Grupos de paging: Pode configurar 5 grupos de paging para enviar paging através dos altifalantes do telefone.

Etiqueta/Opções do grupo de paging

Introduza um nome para o grupo. Faça 
um círculo nas opções a activar.

Extensão

Utilize um número atribuído 
automaticamente ou introduza um 
número de extensão para cada grupo.

Membros

Indique os utilizadores a incluir em cada 
grupo.

Nome: 

Opções:

Paging normal (interrompe as 

chamadas) 

Paging não intrusivo

Incluir altifalante externo?

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Nome: 

Opções:

Paging normal (interrompe as 

chamadas) 

Paging não intrusivo

Incluir altifalante externo?

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Nome: 

Opções:

Paging normal (interrompe as 

chamadas) 

Paging não intrusivo

Incluir altifalante externo?

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Nome: 

Opções:

Paging normal (interrompe as 

chamadas) 

Paging não intrusivo

Incluir altifalante externo?

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Nome: 

Opções:

Paging normal (interrompe as 

chamadas) 

Paging não intrusivo

Incluir altifalante externo?

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 
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Grupos de busca

Os grupos de busca são utilizados para encaminhar chamadas para um grupo de utilizadores, em simultâneo ou sequencialmente. 

Copie esta página, se necessitar de introduzir grupos de busca adicionais.

Etiqueta do grupo de busca e 
definições

Introduza um nome para o grupo de 

busca.

Extensão

Utilize o número de extensão 
predefinido ou introduza um 

número. Opcionalmente, 

adicione botões para suportar 
mais chamadas.

Opções de correio de voz e de 
email

Active ou desactive o correio de 

voz. Opcionalmente, especifique 
um endereço de email para 

notificações.

Membros

Indique os utilizadores. (Indique a 
ordem, se for sequencial.) 

• Etiqueta: 

 

• Ordem:

Simultâneo Aleatório

Sequencial a partir do 

início

Sequencial a partir do 

último atendimento

• Duração do toque:  

segundos

(n.º de seg. do toque de cada 

telefone)

• Número de tentativas:  

(n.º de telefones a tocar)

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):

 

• Etiqueta: 

 

• Ordem:

Simultâneo Aleatório

Sequencial a partir do 

início

Sequencial a partir do 

último atendimento

• Duração do toque:  

segundos

(n.º de seg. do toque de cada 

telefone)

• Número de tentativas:  

(n.º de telefones a tocar)

Utilizar a predefinição  

ou introduzir n.º: 

Activar o correio de voz?

Sim Não

Endereço de email (opcional):
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Menu Atend. automático 

Consoante as Definições do sistema (consulte o tópico PBX/Sistema-chave, página 8), pode configurar um menu único ou dois 

menus (Dia e Noite). Configure também as opções de menu. Se necessário, pode personalizar as mensagens.

Menu Único ou menu Dia

Mensagem do menu inicial:

Faça um círculo numa das opções. Utilizar a predefinição (“Caso saiba a extensão da pessoa, pode marcar a mesma agora.”) 

Utilizar uma mensagem personalizada  (Consulte o tópico Mensagens de AA, página 24.)

Marcação de extensão directa: Permitir ao utilizador introduzir um número de extensão? Faça um círculo numa das 

opções. Sim  Não

Nota: Se permitir esta opção, as opções de menu apenas podem incluir os números que não estejam reservados para padrões de 

marcação interna (consulte o tópico Marcação interna, página 9.)

Segundos até ao tempo limite:  (Predefinição: 20)

Nota: Consulte também as instruções abaixo para as opções de menu.

Menu Noite opcional

Mensagem do menu inicial:

Faça um círculo numa das opções. Utilizar a predefinição (“Caso saiba a extensão da pessoa, pode marcar a mesma agora.”) 

Utilizar uma mensagem personalizada  (Consulte o tópico Mensagens de AA, página 24.)

Marcação de extensão directa: Permitir ao utilizador introduzir um número de extensão? Faça um círculo numa das 

opções. Sim  Não

Nota: Se permitir esta opção, as opções de menu apenas podem incluir os números que não estejam reservados para outras 

funções (consulte o tópico Marcação interna, página 9.)

Segundos até ao tempo limite:  (Predefinição: 20)

Nota: Consulte também as instruções abaixo para as opções de menu.

Opções de menu

Utilize a página que se segue para configurar as opções de menu. Copie a página conforme necessário para os menus adicionais 

(Dia, Noite e submenus). Consulte as descrições que se seguem sobre as acções possíveis para cada opção de menu.

Para sua informação: Acções para opções do menu AA

- Transferir chamada: O AA transfere a chamada para o número que configurar. Nas notas, inclua o utilizador ou grupo 
de destino.

- Terminar chamada: O AA termina a chamada.

- Reproduzir mensagem e, em seguida: O AA reproduz uma gravação e, em seguida, executa a acção especificada. 
Esta função é útil, se pretender permitir o acesso a mensagens gravadas como, por exemplo, a localização e o horário. 
Nas notas, inclua uma breve descrição da mensagem e especifique a acção (Regressar ao menu, Transferir chamada 
ou Terminar chamada).

- Submenu: Cria outro menu com as mesmas definições e opções aqui descritas. Esta opção é útil, se pretender 
transferir os autores das chamadas para um departamento como, por exemplo, Consultas, que tenha as próprias 
opções de menu, tais como Marcar consulta com o Dr. Santos e Marcar consulta com o Dr. Silva.
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Este menu destina-se a:  (Introduza uma descrição como, por exemplo, Todas as horas, Dia, Noite ou 

Nome do submenu)

Número 
da opção 
de menu

O 
utilizador 
prime 
este n.º...

Acção

... para executar a seguinte acção:

(Consulte o tópico Opções de 
menu, página 22.)

Informações adicionais

Introduza as informações necessárias para a acção como, por exemplo, o 
utilizador ou grupo de destino, mensagem a reproduzir ou opções de submenu. 
(Consulte o tópico Opções de menu, página 22.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Mensagens de AA

Introduza até 20 mensagens. São facultadas quatro mensagens predefinidas no idioma predefinido, para a região especificada 

(consulte o tópico Definições regionais, página 7). 

Mensagem

1. Predefinição: “Se sabe a extensão, introduza-a agora.” 

2. Predefinição: “A sua chamada está a ser encaminhada.” 

3. Predefinição: “Não é uma extensão válida, tente novamente.” 

4. Predefinição: “Adeus.” 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Chamadas recebidas

Especifique o encaminhamento de chamadas recebidas para linhas FXO (analógicas) e números de telefone SIP/BRI (voz sobre IP). 

Consoante as Definições do sistema, poderá ser necessário especificar destinos de encaminhamento de chamadas diurnas e 

nocturnas (consulte o tópico PBX/Sistema-chave, página 8).

Faça um círculo numa das opções. Utilizar o Encaminhamento predefinido para todas as chamadas  Criar 

encaminhamentos predefinidos

Nome do 
encaminhamento

Se adicionar 
encaminhamentos 
personalizados, introduza 
uma etiqueta descritiva 
para cada.

Linha FXO ou números de telefone SIP/BRI

Indique as linhas FXO por descrição ou 
número de porta FXO. Indique os ramais SIP/
BRI por nome de fornecedor (todos os 
números de um fornecedor são 
encaminhados para o mesmo destino). 
Opcionalmente, crie encaminhamentos 
separados para que os números de telefone 
SIP sejam encaminhados para destinos 
diferentes.

Encaminhar para:

Especifique um destino de chamada (AA, utilizador, 
grupo, piloto de correio de voz ou caixa de correio 
de voz). Se necessário, introduza os destinos de 
chamadas para Dia e Noite (consulte o tópico PBX/
Sistema-chave, página 8).

Encaminhamento predef. Normal (Dia):

Noite (se aplicável): 

Normal (Dia):

Noite (se aplicável): 

Normal (Dia):

Noite (se aplicável): 

Normal (Dia):

Noite (se aplicável): 

Normal (Dia):

Noite (se aplicável): 
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Funcionalidades de utilizador/grupo

Reencaminhamento de chamadas

Para sua informação: 

• Tempo limite de reencaminhamento de chamadas predefinido: 20 segundos

• Destino de Reenc. ch. se ocupado/não atendida predefinido:  Correio de voz (se activado) ou Nenhum (se o correio de voz 
não estiver activado)

• Destino predefinido para encaminhamento nocturno (se activado): Igual ao encaminhamento diurno

Definições personalizadas: Introduza todas as definições personalizadas, conforme necessário. Se pretender manter as 

predefinições, tal como apresentado anteriormente, não são necessárias notas abaixo. 

Utilizador/grupo 

Introduza o nome de cada utilizador ou 
grupo que necessita de definições 
personalizadas. (Os grupos incluem 
grupos de busca, extensões partilhadas 
e linhas FXO partilhadas.)

Definições de Reenc. ch. se ocupado/não atendida

Destino

Especifique o destino (como, por exemplo, uma 
extensão, uma caixa de correio de voz, o AA ou um 
número externo). Especifique um destino nocturno, se 
for diferente do diurno.

Tempo limite

Introduza uma definição 
personalizada de tempo 
limite, em segundos.
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Privilégios de marcação

Por predefinição, todos os utilizadores têm Privilégios básicos (consulte o tópico Restrição de marcação (Classes), página 10). 

Na tabela abaixo, anote quaisquer utilizadores que necessitam de Privilégios expandidos ou Privilégios completos. 

Utilizador

Introduza o nome de cada utilizador que 
necessita de Privilégios expandidos ou 
Privilégios completos.

Nível de privilégio

Faça um círculo numa das opções.

Código de autorização

Activar códigos de autorização para 
permitir que os utilizadores acedam 
aos respectivos privilégios a partir de 
outros telefones no escritório? 
Sim Não
Se Sim, introduza os códigos para os 
utilizadores que necessitam desta 
funcionalidade.

Por predefinição, todos os utilizadores têm 

Privilégios básicos.

Básico 

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo

Expandido Completo
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Definições de correio de voz para email

Pretende enviar notificações de correio de voz por email? Sim Não

Para activar a funcionalidade de correio de voz para email, é necessário introduzir as seguintes informações sobre o servidor 
SMTP.

Endereço IP do servidor SMTP: 

Porta SMTP: 

Conta de email do remetente

Nome de utilizador do email (exemplo: meuNome@exemplo.com): 

Palavra-passe da conta de email: 

Para sua informação: 

• Limite de gravação predefinido: A capacidade máxima de armazenamento de uma caixa de correio é 30 minutos.

• Intervalo de eliminação automática predefinido: O número de dias de armazenamento de uma mensagem numa caixa de 
correio é 30 dias.

Nota: Não é possível alterar limites adicionais: Uma caixa de correio está limitada a 100 mensagens novas, independentemente do 

tamanho total das mensagens. O sistema de correio de voz pode armazenar até 20 horas de mensagens no total.

Definições personalizadas: Introduza quaisquer definições personalizadas para caixas de correio de grupo e utilizador, conforme 

necessário. Se pretender manter as predefinições, tal como apresentado anteriormente, não são necessárias notas abaixo. 

Utilizador/Grupo 

Introduza o nome de cada utilizador ou grupo 
que necessita de definições personalizadas. 
(Os grupos incluem grupos de busca, 
extensões partilhadas e linhas FXO 
partilhadas.)

Limite de gravação (em minutos)

Faça um círculo numa das opções.

Intervalo de eliminação automática 
(em dias)

Faça um círculo numa das opções.

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Nunca
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Botões do telefone e da consola lateral

São fornecidas duas folhas de trabalho. Copie estas páginas, se necessitar de introduzir telefones e consolas laterais adicionais. 

Para sua informação: Botões por dispositivo

- SPA 301: 0 botões SPA 303: 3 botões

- SPA 501G: 8 botões SPA 502G: 0 botões

- SPA 504G: 4 botões SPA 508G: 8 botões

- SPA 509G: 12 botões SPA 525G e SPA 525G2: 5 botões

- Consola lateral: 32 botões FXS: 0 botões

Para sua informação: Determinar os botões disponíveis

Utilize as informações que se seguem para calcular os botões disponíveis em cada telefone.

Introduza o n.º total de botões do dispositivo: ______ 

Subtraia o n.º de botões reservados à extensão pessoal: - ______ (Predefinição: 1)

NOTA Cada botão de linha permite 2 chamadas 
simultâneas. Pode adicionar botões de linhas para a 
extensão pessoal, de forma a permitir um maior número de 
chamadas simultâneas.

Subtraia o n.º de botões necessários para as linhas partilhadas do utilizador: - ______ 

Subtraia o n.º de botões necessários para as extensões partilhadas do utilizador: - ______ 

Botões restantes para opções especiais: ______

Para sua informação: Opções de botões. 

- Não utilizado: Não configurado. Um utilizador do telefone pode configurar uma marcação rápida pessoal neste botão.

- Marcação automática (marcação rápida): Marca rapidamente o número interno ou externo especificado. Inclua o 
nome do utilizador de destino nas suas notas.

- BLF: Monitoriza o estado (a tocar, numa chamada ou em espera) da extensão de outro utilizador. Esta opção também 
pode ser utilizada para acelerar a extensão monitorizada. Útil para assistentes que necessitam de monitorizar a linha 
de um executivo. Inclua o nome do utilizador de destino nas suas notas.

- Bloquear ID de cham.: Permite ao utilizador bloquear o ID de chamada para uma chamada. O utilizador prime o botão 
e, em seguida, marca o número. Não estará disponível qualquer ID de chamada para esta chamada efectuada.

- Extensão da retenção da chamada: Retém ou recupera uma chamada no número da extensão da retenção 
especificado (1, 2, 3 ou 4). Útil para utilizadores que efectuam frequentemente a retenção de chamadas.

- Activar o modo nocturno: Quando o sistema está configurado com um agendamento manual, este botão permite 
alternar entre o modo diurno e nocturno e activa as definições correspondentes de automatização do sistema. Quando 
o sistema está configurado com um agendamento automático, este botão substitui o agendamento e activa o modo 
nocturno. Útil se o utilizador for responsável por abrir e fechar o escritório. 

- Intercom: Inicia uma chamada intercom bidireccional para o utilizador especificado, através do altifalante do telefone. 
Inclua o nome do utilizador de destino nas suas notas.

- Atendimento individual: Atende uma chamada que está a tocar no telefone do utilizador especificado. Útil para 
colegas de trabalho que atendem frequentemente chamadas de outros colegas durante pausas e períodos 
concorridos de chamadas. Inclua o nome do utilizador de destino nas suas notas.

- Atendimento no local: Apresenta uma lista de todas as chamadas a tocar no local. O utilizador pode seleccionar uma 
chamada para atender.
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Utilizador e dispositivo

Utilize uma nova linha para cada telefone e 
consola lateral.

N.º de 
botões 
disponíveis 

Opções a atribuir

Para algumas funcionalidades, anote informações adicionais 
como, por exemplo, o utilizador ou grupo de destino. Consulte as 
notas acima da tabela.

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):
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Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador:

Modelo do telefone:

Ou faça um círculo numa das opções: 

Consola lateral

Etiqueta descritiva (opcional):

  

Utilizador e dispositivo

Utilize uma nova linha para cada telefone e 
consola lateral.

N.º de 
botões 
disponíveis 

Opções a atribuir

Para algumas funcionalidades, anote informações adicionais 
como, por exemplo, o utilizador ou grupo de destino. Consulte as 
notas acima da tabela.
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Directório externo

O sistema irá criar automaticamente directórios para utilizadores e grupos. Se for necessário adicionar números externos ao 

directório, introduza as informações abaixo. Copie esta página, se for necessário introduzir contactos externos adicionais. O 

directório pode suportar até 100 números externos.

Nome

Introduza o nome a apresentar no directório.

Número de telefone externo

Introduza o número de telefone externo.
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Rede

LAN

VLAN de dados: Faça um círculo numa das opções. 

Utilizar as predefinições do sistema Utilizar definições personalizadas Utilizar outro servidor DHCP para a VLAN de dados

Em caso de personalização, introduza as seguintes definições requeridas:

Endereço IP:  (Predefinição: 192.168.10.1)

Máscara de sub-rede: 255.255.255.  (Predefinição: 255.255.255.0)

Gateway predefinido:  (Predefinição: 192.168.10.1)

Intervalo de endereços DHCP:

Endereço IP inicial: x.x.x.  (Predefinição: x.x.x.11)

Endereço IP final: x.x.x.  (Predefinição: x.x.x.254)

VLAN de voz: Faça um círculo numa das opções. Utilizar as predefinições do sistema Utilizar definições 

personalizadas

Em caso de personalização, introduza as seguintes definições requeridas:

Endereço IP:  (Predefinição: 10.1.1.1)

Máscara de sub-rede: 255.255.255.  (Predefinição: 255.255.255.0)

Gateway predefinido:  (Predefinição: 10.1.1.1)

Intervalo de endereços DHCP:

Endereço IP inicial: x.x.x.  (Predefinição: x.x.x.11)

Endereço IP final: x.x.x.  (Predefinição: x.x.x.254)

NOTA O ID da VLAN de voz é 100. Se incluir um comutador Ethernet nesta instalação, configure esta VLAN de voz para todas as 
portas de voz no comutador.
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Rede sem fios

Canal sem fios: Procurar  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VLAN sem fios

Introduza as definições 
para a VLAN de dados e 
de voz sem fios.

Nome da rede (SSID)

Se pretender activar esta VLAN, 
introduza as informações para 
cada item com marca abaixo.

Nível de segurança

Faça um círculo numa das 
opções.

Chave de segurança ou Frase-
passe

Introduza uma chave válida. São 
indicados os requisitos.

Dados: 
Activar funcionalidade 
sem fios? VLAN? Faça 
um círculo numa das 
opções.

Sim Não 

• SSID: 

(1-31 caracteres)

• Difusão do SSID? 

Sim

Não

Maior segurança (WPA2)

Compatibilidade com 

dispositivos antigos (WEP)

Nenhuma (não recomendado)

Chave: 

WEP: Requer 10 ou 26 dígitos 
hexadecimais (a-f, 0-9)

WPA2-Personal: Requer 8 a 63 
caracteres (utilize uma palavra-
passe segura com, pelo menos, 
8 caracteres.)

Voz: 
Activar VLAN sem 
fios? Faça um círculo 
numa das opções:

Sim Não 

• SSID: 

(1-31 caracteres)

• Difusão do SSID? 

Sim

Não

Maior segurança (WPA2)

Compatibilidade com 

dispositivos antigos (WEP)

Nenhuma (não recomendado)

WEP: Requer 10 ou 26 dígitos 
hexadecimais (a-f, 0-9). Se for 
utilizado WEP para dados e voz, 
a chave tem de ser a mesma.

WPA2-Personal: Requer 8 a 63 
caracteres (utilize uma palavra-
passe segura com, pelo menos, 
8 caracteres.)
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Reencaminhamento de portas

Se for necessário permitir o acesso à Internet para os serviços alojados nesta rede (como, por exemplo, servidor FTP ou servidor 
Web), introduza as informações abaixo. Para obter mais informações como, por exemplo, o n.º de porta externa, o n.º de porta 
interna e o protocolo, consulte a documentação da aplicação da Internet que se encontra alojada. O sistema permite adicionar até 
25 entradas de reencaminhamento de portas. Se necessário, copie esta página.

Nome da aplicação N.º de porta externa N.º de porta interna Protocolo

TCP, UDP ou 
TCP+UDP

Endereço IP de destino 
(do servidor alojado)
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Inventário de endereços MAC e números de série (opcional)

Utilize esta tabela para registar endereços MAC e números de série, para referência futura, se necessário.

Dispositivo Endereço MAC Número de série
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