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Conhecer o 6800 Series do Cisco IP Phone com
firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é tornar-se familiar com o 6800 Series do Cisco IP Phone com
firmware de Multiplatform.
  

Introdução
 

Os Telefones IP de Cisco foram projetados combinar as necessidades de sua empresa.
Uma comunicação de voz está transformando para ser mais unificada, flexível, e integrada.
Os telefones do multiplatform de Cisco são ideais para os escritórios postos por Cisco
BroadCloud, ou com as Plataformas dechamada da terceira apoiadas que incluem
Plataformas do asterisco, do Centile, e do Metaswitch. Aprecie a claridade audio superior
com os Telefones IP da empresa-categoria para negócios de todo o tamanho.
 
O 6800 Series do Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform vem com muitas
características dar-lhe um usuário positivo experiência. Este artigo dará uma vista geral dos
telefones e dos recursos básicos do 6800 Series.
  

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
  

Uma vista geral do telefone
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Chamada recebida ou indicador do correio de voz
Botões da linha e da característica
Teclas de software
Navegação
Guarde, transfira, e conferência
Telefone com altofalante, auriculares, e mudo
Correio de voz, aplicativos, e diretório
Volume
  

Botões da linha e da característica
 

Use a linha e os botões da característica a ver chamam uma linha, recursos de acesso tais
como o seletor da velocidade, e para executar tarefas tais como o recomeço de um
atendimento guardado.
 
Os botões iluminam para indicar o estado:
 

Verde, constante: A linha é inativa
Vermelho, constante: Linha no uso
Vermelho, piscando: Atendimento entrante ou guardado
Âmbar, constante: A linha é removida registro
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Usando o 6800 Series do Cisco IP Phone com firmware de
Multiplatform
 
Coloque e termine um atendimento
 

Você pode ou incorporar o número e então pegarar o monofone, ou pegare o monofone e
incorpore então o número. Pressione a chave macia do atendimento.
 
Para terminar um atendimento, põe o monofone para trás em seu berço e pressione a 
chave macia do fim.
 
Nota: Neste guia, o monofone é usado na maioria de descrições. A chave do orador ou a 
chave dos auriculares são uma opção alternativa.
  

Responda a um atendimento
 

Pegare o monofone e pressione o botão de piscamento da linha vermelha ou pressione o
botão de piscamento da linha vermelha e pegare então o monofone. De qualquer maneira
trabalhará.
 
Nota: Responderá no telefone com altofalante ou nos auriculares se aquele era último
usado.
  

Põe uma posse chamar
 

Pressione a posse
Para recomeçar um atendimento da posse, pressione a posse outra vez.
 

Nota: Quando um atendimento está na posse, você não pode ouvir-se que o chamador e
não podem o ouvir.
  

Veja seus atendimentos recentes
 

Pressione aplicativos
Enrole e selecione Recents.
Selecione uma linha para ver
  

Transfira um atendimento a uma outra pessoa
 

De um atendimento que não esteja ligada posse, pressione transferência.
Incorpore o número de telefone ou a extensão da outra pessoa.
Pressione transferência outra vez (antes ou depois as respostas do partido).
  

Adicionar uma outra pessoa a um atendimento
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De uma chamada ativa, conferência de imprensa.
Incorpore o número que você quer se juntar e pressionar ao seletor.
O atendimento é conectado uma vez, conferência de imprensa outra vez.
  

Coloque um atendimento com uns auriculares
 

Obstrua dentro uns auriculares.
Incorpore um número usando o teclado numérico.
Pressione auriculares.
  

Coloque um atendimento com o telefone com altofalante
 

Incorpore um número usando o teclado numérico.
Pressione o telefone com altofalante.
  

Abafe seu áudio
 

Pressione o mudo.
Pressione o mudo outra vez desligar o mudo.
 

Nota: Quando você usa o botão mudo, o chamador não pode ouvi-lo, mas você pode ouvi-
los.
  

Escute mensagens de voz
 

Pressione mensagens e siga os Comandos de voz.
Para verificar mensagens para ver se há uma linha específica, pressione o botão Line
Button primeiramente.
  

Envie todos os atendimentos
 

Selecione uma linha e pressione Fwd todo.
Discar o número a que você quer enviar, ou pressione o correio de voz.
Quando você retorna, pressione - CFwdAll.
  

Ajuste o volume em um atendimento
 

Pressione o volume para cima ou para baixo para ajustar os auriculares, auriculares, ou
volume do telefone com altofalante quando o telefone está no uso.
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Ajuste o volume de Ringtone
 

Pressione o volume para cima ou para baixo para ajustar o volume da campainha quando o
telefone não é dentro uso.
  

Mude Ringtone
 

Pressione aplicativos.
Selecione preferências de usuário > preferências > Ext audio (n) - tom de toque, onde
n = número de extensão.
O rolo através da lista de ringtones e a imprensa jogam para ouvir uma amostra.
Pressione seleto e ajustado para salvar uma seleção.
Pressione de volta à saída.
  

Ajuste o contraste da tela
 

Pressione aplicativos.
Selecione preferências das preferências de usuário > da tela > nível do contraste.
Pressione até o aumento, ou para diminuir para baixo o contraste.
Pressione a salvaguarda.
  

Ajuste o luminoso da tela
 

Pressione aplicativos.
Selecione preferências das preferências de usuário > da tela > temporizador do
luminoso.
Pressione de ligar/desligar, ou selecione um intervalo de tempo para que o luminoso
seja sobre.
  

Conclusão
 

Este guia deve tê-lo ajudado a obter familiar com as características as mais usadas
frequentemente no 6800 Series do Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform.
 
Para obter mais informações sobre das várias características dos modelos nesta série, ou
olhe uma vista geral três video minuto do 6800 Series, clicam aqui.
 
Se você gostaria de comparar todos os modelos, ou olhe uma vista geral dois video minuto
dos telefones de Multiplatform através de todas as séries, clique aqui.
 
Para o guia de usuários completo, clique aqui.
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