
Configurar o seletor da velocidade em um Cisco
IP Phone com firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

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. Para uma demonstração video de Broadcloud, clique aqui. Os telefones do
multiplatform igualmente funcionam com as Plataformas dechamada da terceira apoiadas
que incluem Plataformas do asterisco, do Centile, e do Metaswitch.
 
Se você gostaria de comparar modelos, ou olhe uma vista geral dois video minuto dos
telefones de Multiplatform através de todas as séries, clique aqui.
 
O seletor da velocidade é uma característica que simplifique o processo de discagem aos
números de telefone ou aos Ramais de uso geral. No o 6800 Series do Cisco IP Phone com
firmware do multiplatform, seletor da velocidade pode ser configurado ou editou exatamente
o telefone.
 
Este artigo explicará as etapas necessárias para configurar e usar a velocidade que disca
no o 6800 Series do Cisco IP Phone com firmware do multiplatform.
 
Nota: Uma outra opção é programar um seletor da velocidade em uma linha inativa chave.
As chaves do número de linha disponíveis dependem do modelo. Alguns modelos não têm
esta opção, porque não há nenhuma linha extra disponível. Se você tem um módulo de
expansão chave (KEM) você terá as linhas extra múltiplas que podem ser configuradas para
o seletor da velocidade. A linha chaves é os botões ao lado da tela do telefone. Estes
botões têm tipicamente a capacidade para iluminar-se acima, ou estão ficados situados ao
lado dos indicadores de LED no telefone para sinalizar quando uma linha está no uso ou
ocupado. Se você gostaria de criar um seletor da velocidade em uma linha chave, onde o
contato seja mostrado na tela home, 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
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Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone.
 

 
Etapa 2. Usando o botão  da navegação no telefone, enrole para baixo para apressar
seletores e clicar seleto.
 

 
Etapa 3. Usando o botão  da navegação, enrole para baixo a linha que você deseja se
usar, e o clique edita.
 

 
Etapa 4. Tome a nota do número que você está programando para o seletor da velocidade.
 

 
Etapa 5. Usando o botão  da navegação, enrole para baixo para nomear.
 

 



Etapa 6. Usando a almofada da chave do telefone, encontre a primeira letra que você quer
incorporar. Neste caso, a chave 5 foi pressionada. Que a chave pode repetidamente ser
pressionada até a letra ou o numerar queira é destacado. Pause quando você tiver correto
destacado e esse letra ou número estará adicionado à linha do nome.
 

 
Etapa 7. Continue a fazer isto até que o nome esteja salvaguarda completa e do clique.
 
Nota: Pressione a chave zero duas vezes se você como um espaço entre palavras. Use a
seta esquerda do revestimento com o X na parte inferior da tela para suprimir da direita para
a esquerda.
 

 
Etapa 8. Entre no número de telefone e clique a salvaguarda.
 
Nota: Neste exemplo, um número de telefone interno é usado. Se um número de telefone
externo é entrado, você precisará de adicionar um 9 (ou o que número seu sistema se use
para alcançar fora dos números de telefone) na frente do número.
 

 
Etapa 9. (opcional) se você tem uma lista de contato em seu telefone você pode selecionar
a chave da opção.
 



 
Etapa 10. (opcional) aqui de você usa o botão  da navegação para baixo e seleto 
adicionar dos contatos.
 

 
Repita para outras linhas caso necessário. Você deve agora com sucesso ter configurado a
velocidade que disca em seu telefone.
  

Faça um seletor da velocidade chamar (opção 1)
 

Etapa 1. Pegare o grupo da mão. Pressione o número do seletor da velocidade na almofada
do número do telefone, e pressione o botão do atendimento.
 

 
Nota: Se você quer fazer o atendimento usando o telefone com altofalante, deixe o grupo da
mão no berço e siga as mesmas etapas.
 
Etapa 2. O nome de contato e o número devem aparecer enquanto o atendimento está
soando.
 



 
Etapa 3. Quando o atendimento é respondido, a tela mostrará o contato assim como a
duração ativa do atendimento.
 

  
Faça um seletor da velocidade chamar (opção 2) ou seletores
programados vista da velocidade
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone.
 

 
Etapa 2. Usando o botão  da navegação, enrole para baixo para apressar seletores e 
selecioná-los.
 

 
Etapa 3. Use o botão  da navegação para enrolar para baixo o número que você deseja
chamar e selecionar o atendimento.
 



 
Nota: Isto é igualmente o lugar onde você pode encontrar uma lista dos seletores da
velocidade se você não pode os recordar ou onde você pode os editar como necessários.
 
Você agora estabeleceu-se com sucesso e seletor usado da velocidade em seu Cisco IP
Phone com firmware de Multiplatform.
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