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Correio de voz estabelecido no 6800 Series do
Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como estabelecer o correio de voz em seu 6800 Series do
Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform com a utilidade com suporte na internet ou
através da interface gráfica de usuário (GUI) do telefone. Igualmente explica as etapas para
configurar o correio de voz para cada extensão.
  

Introdução
 

Estabelecer a característica do correio de voz no Cisco IP Phone deixa seu chamador
deixar uma mensagem sempre que você não está disponível para tomar o atendimento. A
mensagem pode então ser recuperada mais tarde.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Telefone IP 6821 com firmware de Multiplatform
Telefone IP 6841 com firmware de Multiplatform
Telefone IP 6851 com firmware de Multiplatform
  

Versão de software
 

11.2.3
  

Correio de voz estabelecido
 
Com a utilidade com suporte na internet
 

Etapa 1. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP a seguir clique o 
início de uma sessão Admin > avançou.
 
Se você precisa o auxílio em como alcançar a utilidade com suporte na internet, clica aqui.
 

Etapa 2. Voz > telefone do clique.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


Etapa 3. Na área geral, inscreva o número de telefone do correio de voz no campo de
número do correio de voz. Este é o número onde o chamador seria reorientado e para
deixar sua mensagem sempre que você não está disponível para responder ao
atendimento.
 

Etapa 4. O clique submete todas as mudanças.
 

 
Com o GUI do telefone
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone IP.
 

Etapa 2. Usando o botão do conjunto da navegação, navegue às preferências de
usuário, e pressione então a chave macia seleta.
 

Etapa 3. Escolha preferências de chamada, e pressione então a chave macia seleta.
 



Etapa 4. Usando o botão do conjunto da navegação, navegue ao correio de voz e incorpore
o número do correio de voz ao campo fornecido. Clique a chave macia do grupo para salvar
o número do correio de voz.
 

Você deve agora ter estabelecido o correio de voz com o GUI de seu telefone.
 
Etapa 1. Selecione a Voz > exterior.
 

Etapa 2. Sob conjuntos de recurso do atendimento, entre no servidor de correio de voz.
Nesta caixa, incorpore o IP address ou o Domain Name do servidor de correio de voz. Seu
administrador ou provedor de serviços da telefonia pelo Internet (ITSP) devem poder dar os
detalhes em que necessidades de ser entrado.
 

Etapa 3. (opcional) incorpora o correio de voz subscreve o intervalo, o tempo de expiração
nos segundos, de uma assinatura a um servidor de correio de voz.
 



Etapa 4. O clique submete todas as mudanças. O telefone recarregará.
 

Você deve agora ter o correio de voz estabelecido em seu 6800 Series do Cisco IP Phone
com firmware de Multiplatform.
 
Para ver um artigo em como recuperar o correio de voz, clique aqui.
 
Se você gostaria de ver um artigo nas funções básicas do 6800 Series do Cisco IP Phone
com o firmware de Multiplatform, para clicar aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-voicemail-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/Getting-to-know-cisco-ip-phone-6800-series-multiplatform-phones.html
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