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Hoe vergelijk de 8821 vergeleken met de 7925, 7925-EX en 7926?
Wat moet er worden gedaan op Cisco Unified Communications Manager (CUCM) om te migreren
van een 792x naar een 8821-netwerk?
Zijn er accessoire-verschillen tussen de 792x en 8821 telefoons?
Wat kan er gedaan worden als je nog vragen hebt?

Vereisten van Cisco 8821

Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versie 9.1(2) of hoger●

Cisco draadloze LAN-controller (WLC) versie 8.0.12.0 of hoger●

Voor volledige informatie, inclusief Cisco Unified Communications Manager Express
(CUCME), Cisco Meraki of Cisco Autonomous Access Point versies zie de Cisco draadloze
IP-telefoon 8821 en 8821 - EX draadloze LAN-implementatiegids.

●

Vanwege verschillen in draadloze netwerkvereisten tussen de 792x en 8821 draadloze
telefoons kan een afzonderlijke draadloze SSID nodig zijn. Ga voor meer informatie naar Hoe
u uw 8821/792x draadloze telefoons op betrouwbare wijze installeert.

●

Hoe vergelijk de 8821 vergeleken met de 7925, 7925-EX en
7926?

Cisco 8821 gebruikt het op standaarden gebaseerde Session Initiation Protocol (SIP), terwijl
de 792x-telefoons het Cisco bedrijfseigen Session Client Control Protocol (SCCP) voor
signalering gebruiken.

●

Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) gebruikt ook standaard snelle roaming (802.11r, FT), terwijl de
792x (802.11a/b/g)-telefoons voor snel roaming gebruik maken van bedrijfseigen Cisco
Centralized Key Management (CCKM).

●

De 8821 zal ook worden ondersteund en gedurende de komende jaren worden bijgewerkt, terwijl de 7925, 7925-EX en 7926

end-of-life hebben bereikt.
●

Tot slot is het belangrijk te weten dat de vereisten voor draadloze netwerken verschillen tussen de 7925-EX en 8821. Daarom

moet een netwerkevaluatie worden uitgevoerd voordat er 8821 telefoons worden ingevoerd in een netwerk dat deze al niet

heeft.

●

*** Belangrijk *** De 7925-EX is gecertificeerd voor het gebruik in potentieel explosieve omgevingen.  De 8821-EX wordt ook

gecertificeerd voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen; het is echter nog niet beschikbaar .

●

Wat moet er worden gedaan op Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) om te migreren van een 792x naar een 8821-
netwerk?
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De configuratie-instellingen van de 792x-telefoons moeten via het nieuwe Cisco 8821-
telefoontype worden verplaatst.  Dit kan worden gedaan met behulp van het Bulk-
beheerprogramma, handmatig of met behulp van migratietool van derden.

●

Zijn er accessoire-verschillen tussen de 792x en 8821 telefoons?

Ja, de 8821-telefoons gebruiken een andere batterij, een muurlader, een desktoplader, een
meervoudige lader en een holster.

●

Wat kan er gedaan worden als je nog vragen hebt?

Neem contact op met uw Cisco-accountteam●

Open bovendien een serviceaanvraag bij het Technical Assistance Center (TAC).●
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