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Cisco 8821 exigências

Versão 9.1(2) ou mais recente do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)●

Versão 8.0.121.0 do controlador de LAN do Cisco Wireless (WLC) ou mais tarde●

Para os detalhes completos que incluem o Cisco Unified Communications Manager Express
(CUCME), Cisco Meraki, ou os verions autônomos do Access point de Cisco veem o telefone
IP 8821 e 8821 do Cisco Wireless - guia de distribuição do Wireless LAN EX.

●

Devido às diferenças em exigências da rede Wireless entre o 792x e 8821 telefones sem fio,
um Sem fio separado SSID pode ser exigido. Para mais informação veja por favor como obter
a seu 8821/792x os telefones sem fio que executam confiantemente.

●

Como os 8821 compara aos 7925, 7925-EX, e 7926?

Cisco 8821 usa o Session Initiation Protocol (SIP) padrão-baseado, quando os telefones 792x
usarem o protocolo skinny client control proprietário de Cisco (SCCP) sinalizando.

●

Cisco 8821(802.11a/b/g/n/ac) igualmente usa vaguear rápido padrão (802.11r, FT) visto que
792x(802.11a/b/g) os telefones usam o gerenciamento chave centralizado Cisco proprietário
(CCKM) para vaguear rápido.

●

Os 8821 estará apoiado igualmente e para receber para os próximos anos atualizações quando os 7925, os 7925-EX, e os

7926 alcançarem a Fim--vida.
●

Finalmente é importante saber que as exigências da rede Wireless são diferentes entre a 7925-EX e os 8821 assim que uma

avaliação da rede deve ser executada antes de introduzir 8821 telefones a uma rede que não os tenha já.

●

O *** importante do *** O 7925-EX é certificado para o desenvolvimento em ambientes potencialmente explosivos.  O 8821-

EX será certificado igualmente para o uso em ambientes potencialmente explosivos; contudo não está ainda disponível.

●

Que necessidades de ser feito no gerente das comunicações
unificadas de Cisco (CUCM) para migrar de um 792x a uns
8821?
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Os ajustes de configuração nos telefones 792x precisam de ser movidos sobre o tipo de
telefone novo de Cisco 8821.  Isto pode ser feito usando a ferramenta de administração de
grande escala, manualmente, ou usando ferramentas da migração da terceira parte.

●

Há diferenças acessórias entre o 792x e 8821 telefones?

Sim os 8821 telefones usam uma bateria diferente, um carregador da parede, um carregador
do desktop, um multi carregador, e uns cinturões.

●

Que pode ser feito se você ainda tem perguntas?

Alcance para fora a seu Equipe de Conta da Cisco●

Abra adicionalmente um pedido do serviço com o centro de assistência técnica (TAC).●
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