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Alcance o correio de voz em um telefone IP do
Cisco 6800 Series 
Objetivo
 

Este artigo mostrará como alcançar seu correio de voz no telefone de Multiplatform do Cisco
6800 Series.
  

Introdução
 

O correio de voz é um da maioria de recursos comuns em todo o telefone do escritório. O
telefone de Multiplatform do Cisco 6800 Series pode ser programado para alcançar seu
correio de voz com uma imprensa de um botão. Isto permite que você recupere
convenientemente seu correio de voz sem ter que fechar no número da caixa postal.
 
Condição prévia: A fim alcançar seu correio de voz, os ajustes do correio de voz no telefone
precisam de ter sido configurados. Se você não estabeleceu o correio de voz em seu
telefone, clique aqui e siga as instruções.
 
Nota: Recuperar o correio de voz de um outro telefone é totalmente dependente do
controlador do atendimento para sua rede. Este artigo é escrito especificamente para
recuperar o correio de voz no mesmo telefone onde a mensagem foi recebida. Contacte seu
administrador de rede para mais detalhes.
  

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
  

Alcance o correio de voz
 

Os seguintes indicadores no telefone sinalizam o usuário que um mensagem do correio de
voz novo pode ser recuperado.
 

O indicador de espera de mensagem no monofone é vermelho contínuo.
O número de atendimentos e de mensagens do correio de voz faltados é indicado na
tela do telefone. Caso que há mais de 99 mensagens novas, a mais (+) o sinal está
indicado.
Um ponto de exclamação (!) indica mensagens do correio de voz urgentes.
Você ouvirão um tom gaguejar jogado de seu monofone, os auriculares, ou o telefone
com altofalante quando você usa uma linha telefônica. Isto gagueja o tom é linha-
específico. Você ouve-o somente quando você usa uma linha que tenha mensagens de
voz.

https://cisco.com/c/dam/global/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/6800-ip-phone-set-up-voicemail.html


Para recuperar o correio de voz, siga estas etapas:
 
Etapa1. No Cisco IP Phone, pressione o botão Messages Button.
 

Etapa 2. Siga os Comandos de voz para jogar a mensagem seguinte e suprimir de
mensagens.
 
Nota: Os alertas dependem da configuração de seu correio de voz. Por exemplo, se você
está usando um sistema de Controle de chamadas da terceira parte do asterisco, você
precisa de pressionar o botão Messages Button e durante a imprensa da saudação de
correio de voz o botão da estrela (*), em conformidade você pode seguir os Comandos de
voz para jogar a mensagem seguinte e suprimir de mensagens.
  

Conclusão
 

Você deve agora ter alcançado o correio de voz em seu telefone de Multiplatform do Cisco
6800 Series.
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