
Configurar uma linha programável chave para o
seletor da velocidade em um telefone de Cisco
PMP (produção máxima possível) 
Objetivo
 

Este artigo explicará as etapas necessárias para configurar um seletor da velocidade em
uma linha programável chave (PLK) de um Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform.
  

Introdução
 

Os telefones de Cisco Multiplatform (PMP (produção máxima possível)) fornecem uma
comunicação do protocolo voice over internet (VoIP) usando o Session Initiation Protocol
(SIP). O SORVO é o protocolo de sinalização o mais usado frequentemente que inicia,
mantém, e termina sessões do tempo real. Estas sessões podem incluir a Voz, o vídeo, e os
aplicativos de mensagem. Isto elimina a necessidade para linhas de telefone tradicional,
fazendo telefones mais portáteis dentro da empresa. Com VoIP, um telefone usa uma
infraestrutura existente de rede e uma conexão com o Internet em vez das linhas telefônica
T1 caras. Isto dá a capacidade para controlar mais atendimentos com menos “alinha”.
Outras opções benéficas incluem a colocação chamam atendimentos da posse, do
estacionamento, chamadas de transferência, e mais. Alguns modelos permitem uma
comunicação de vídeo além do que VoIP.
 
Os telefones PMP (produção máxima possível) são construídos para olhar como um
telefone regular, e usados somente para essa finalidade, mas essencialmente, são um
computador e são parte de sua rede. Os telefones PMP (produção máxima possível) exigem
o serviço de um provedor de serviços da telefonia pelo Internet (ITSP) ou um server do
Controle de chamadas do central telefônica privada (PBX) IP. O WebEx que chama, soa a
central, e Verizon é exemplos de um ITSP. Alguns exemplos dos serviços IP PBX que
funcionam com os telefones de Cisco PMP (produção máxima possível) incluem,
Plataformas marcam, dos Centile, e do Metaswitch.
 
O seletor da velocidade é uma característica que automatize o processo de discagem a um
número de telefone ou a uma extensão. Uma vez que configurado, o usuário pode
pressionar um botão para discar um número. O seletor da velocidade é comum em muitos
sistemas de telefone. Estabelece-se para frequentemente números chamados.
 
Um Cisco IP Phone tem PLKs. Estes são o número de chamadas simultâneas que o usuário
pode utilizar. Se um telefone tem quatro a linha chaves (segundo as indicações da imagem
abaixo), esse telefone tem a capacidade para ter quatro chamadas ativa simultâneas.
Alguns escritórios podem ter os departamentos diferentes que têm os números de telefone
diferentes configurados em cada linha. Quando um atendimento vem dentro em uma
determinada linha, a pessoa que recebe o atendimento sabe responder.
 
Se há mais linhas disponíveis do que necessário, o seletor da velocidade pode ser ajustado
em uns ou vários dos estes linha chaves. Ajustar um seletor da velocidade em uma linha
inutilizações da chave que alinhe e ele já não receberá chamadas externas. Uma opção
para alguns modelos é adicionar mais linha chaves com um módulo de expansão chave
(KEM).
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Nota: Alguns Telefones IP de Cisco não têm botões programáveis da característica porque
não há nenhuma linha extra disponível.
 
Muitos usuários gostariam de manter sua linha chaves disponível para atendimentos ou
para ter mais velocidade disca para entrar do que a linha disponível chaves. Para instruções
nesta configuração, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

6800 Series do Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform
7800 Series do Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform
8800 Series do Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform
  

Versão de software
 

11.2.3
  

Configurar o seletor da velocidade em uma linha programável
chave
 

Etapa 1. A fim alcançar a interface gráfica de usuário (GUI), você precisa de conhecer o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do telefone. Os Telefones IP de Cisco
não vêm com um endereço IP padrão. Se você não sabe encontrar o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT de seu telefone, clica aqui para instruções.
 
Etapa 2. Alcance o GUI do telefone. Se você gostaria do auxílio neste, para clicar aqui.
 
Etapa 3. Escolha o início de uma sessão Admin > avançou.
 

 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
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
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Nota: Uma outra opção é incorporar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do telefone e adicionar /admin/advanced no navegador da Web.
 

 
Etapa 4. Selecione a Voz > o telefone.
 

 
Etapa 5. Encontre a linha chave que você escolheu atribuir como o seletor da velocidade e
selecionar deficiente da lista de drop-down da extensão. No campo de função prolongado,
incorpore o valor de série apropriado. Neste exemplo,
 
fnc=sd;ext=1001@192.168.0.39;nme=John é incorporado.
 
Where:
 

FNC — definição da função prolongada
ext — Este é o número de telefone ou o número de extensão a ser discados.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Este é o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do proxy do sorvo. Neste exemplo, é o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do pi da framboesa que conecta a FreePBX.
nme — este (opcional) é o nome da extensão a ser discada. Se não especificado, o número
de discagem da velocidade será mostrado.
 

 
Etapa 6. O clique submete todas as mudanças.
 

 
Passo 7. Uma vez que a configuração salvar, o nome aparecerá na tela com uma imagem
de um monofone com linhas horizontais. Este é o símbolo para o seletor da velocidade.
 

 
Etapa 8. Para fazer um atendimento a essa pessoa, você pegara o monofone e empurra a
linha chave no telefone que é diretamente ao direita ou esquerdo do contato que você quer



chamar.
 
Nota: Se você gostaria de fazer o atendimento usando o telefone com altofalante, ou com
uns auriculares, você empurra simplesmente o botão e o atendimento será enviado.
 
Você tem configurado agora o seletor da velocidade em uma linha chave para seu telefone
IP.
 
Você pode igualmente ser mantido atualizado no estado desse colega de trabalho, se sua
linha está no uso ou não. Se você igualmente gostaria de configurar e monitorar através do
campo ocupado da lâmpada (BLF), clique aqui.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/configure-and-monitor-the-line-of-a-coworker-via-blf-on-the/ta-p/3171500
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