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Inleiding

Dit document toont hoe een ongebruikt URL-logo moet worden weergegeven na een vooraf
ingesteld tijdstip van inactiviteit op de Cisco IP-telefoon 7960/7940 vloeibare kristalweergave
(LCD).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Cisco CallManager-beheer voordat u de informatie in dit
document gebruikt.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op versie 3.1 van Cisco CallManager of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Probleem

Het ondoorzichtige URL-logo wordt niet aan de telefoon weergegeven.

Oplossing

Zorg ervoor dat u de configuratie hebt ingesteld om ongebruikte URL-logo's correct weer te geven.
Voer de volgende stappen uit:

Kies Systeem > Enterprise-parameters in het venster Cisco CallManager-

beheer.

1.

Voer de URL in van het logo dat u in het veld URL indle wilt
weergeven.

2.

Voer een waarde in die hoger is dan nul (0) in het veld Inactiviteittijd van de URL.Deze
waarde geeft de hoeveelheid stationaire tijd aan die verstrijkt voordat het logo wordt
geactiveerd dat u in Stap 2 hebt geselecteerd. Als u deze waarde op nul instelt, wordt het
lege URL-logo nooit
weergegeven.

3.



Opmerking: de parameters die in dit venster worden weergegeven, zijn wereldwijde
parameters. Om een andere waarde voor een bepaalde telefoon in te stellen, wijzigt u de
waarde van het veld URL inactiviteitstimer en het veld URL inactiviteitstimer onder de
telefoonconfiguratie. Anders is het veld Inactiviteitstimer in de telefoonconfiguratie leeg, zoals
uit dit voorbeeld

blijkt: Opmer
king: Kies Apparaat > IP telefoon > zoek naar uw telefoon om deze telefoonconfiguratie te
vinden.

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak- en IP-communicatie●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav


   

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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