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Inleiding
 
 
Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco
Small Business-producten.
 
Q. Hoe controleer ik de registratiestatus met behulp van de setup-pagina van de
VoIP-router?A. 
 
Het spraakscherm geeft informatie weer over de telefoonlijn(en) van uw internet. Voltooi de
stappen in dit document om de status van telefoonregistratie te controleren met behulp van de
webgebaseerde setup-pagina van de WRTP54G.
 
Controleer de telefoonregistratiestatus met de Cisco Small Business VoIP-router
 
Stap 1: 
Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik hier voor meer informatie.
 
Stap 2: 
Wanneer de op web-gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, klikt u op Status > Voice.
 

 
Stap 3: 
Controleer deze items:
 
Informatie
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Line1-status
 

 
Line2-status
 

 

 
 
 
Gerelateerde informatie
 

De provisioningstatus voor het apparaat wordt weergegeven. Er kan een bericht verschijnen zoals
"Voorziening is geslaagd, Voorziening is mislukt".

De status van de registratie geeft het telefoonnummer en de status van deze telefoonlijn weer,
zodat u weet of de telefoonlijn al dan niet is geregistreerd onder Vonage. Als deze niet is
geregistreerd en als de status aangeeft dat de registratie is mislukt, moet u het registreren met
vrijwilliger.
Call1 Status toont de status van het actieve telefoongesprek.

De status Call2 toont als u vraag het wachten zowel als de status van het inkomende
telefoongesprek gebruikt.

De status van de registratie geeft het telefoonnummer en de status van deze telefoonlijn weer,
zodat u weet of de telefoonlijn al dan niet is geregistreerd onder Vonage. Als deze niet is
geregistreerd en als de status aangeeft dat de registratie is mislukt, moet u het registreren met
vrijwilliger.
Call1 Status toont de status van het actieve telefoongesprek.

De status Call2 toont als u vraag het wachten zowel als de status van het inkomende
telefoongesprek gebruikt.



● Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems
 

   

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

	Controleer de registratiestatus van de telefoon op de Cisco Small Business VoIP-router
	Inhoud
	Inleiding
	Q. Hoe controleer ik de registratiestatus met behulp van de setup-pagina van de VoIP-router?

	Gerelateerde informatie


