
Promova o firmware no 6800 Series do Cisco IP
Phone com firmware de Multiplatform com o
comando do navegador da Web 
Introdução
 

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.
 
Uma vez que você manda seus Telefones IP de Cisco se estabelecer, você quererá
certificar-se que continuam a trabalhar eficientemente. Manter o firmware de seu dispositivo
actualizado mantém-no geralmente em sua melhor condição de trabalho.
 
O firmware, igualmente conhecido como uma imagem, é o programa codificado no telefone,
para fazê-lo executar de acordo com suas capacidades. Apenas como atualizações de
software em um computador, as upgrades de firmware são tipicamente as melhorias que o
fabricante fez ao código para fixar deficiências do produto, ou desenrolam novos recursos.
Pense de seu dispositivo como um carro. O carro pode obtê-lo onde você precisa de ir, mas
sem manutenção apropriada, os problemas podem ocorrer e o carro não funcionará
eficientemente nem pode mesmo dividir. As atualizações são cruciais. Um carro não será
muito útil sem mudanças de óleo regulares, os pneus seguros, e o gás no tanque.
 
Há dois métodos em como promover o firmware de seu 6800 Series do Cisco IP Phone com
firmware do multiplatform:
 

 
Com o comando do navegador da Web — este método permite que você promova o firmware
diretamente inscrevendo o comando upgrade em uma barra de endereços do navegador da
Web. Aquelas etapas estão listadas abaixo.
 
 
Com a regra da elevação — este método permite que você promova o firmware usando a
utilidade com base na Web de seu telefone IP. Para uma explicação deste processo, clique 
aqui.
 
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como executar uma atualização de firmware em seu 6800
Series do Cisco IP Phone com o firmware do multiplatform com o comando do navegador da
Web.
  

Dispositivos aplicáveis
 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html


Cisco IP Phone 6821 com firmware do multiplatform
 
 
Cisco IP Phone 6841 com firmware do multiplatform
 
 
Cisco IP Phone 6851 com firmware do multiplatform
 
  

Versão de software
 

 
11.2.3
 
  

Promova o firmware
 
Determine o modelo e a versão
 

Etapa1. Em seu Cisco IP Phone, pressione o botão dos aplicativos.
 

 

Etapa 2. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue ao estado e
pressione a chave macia seleta.
 



 
Etapa 3. Escolha a informação de produto e pressione a chave macia seleta.
 

 
Etapa 4. Tome a nota do nome do produto. Este é o número de modelo de seu telefone.
 
Nota: Neste exemplo, o nome do produto é CP-6841-3PCC.
 

 

Etapa 5. Usar o botão do conjunto  da navegação, navega à versão de hardware.
Tome a nota da versão do hardware antes que a upgrade de firmware esteja executada.
 
Nota: Neste exemplo, a versão de hardware é 1.
 



 
Você tem determinado agora o modelo e a versão de seu 6800 Series do Cisco IP Phone
com firmware do multiplatform.
  

Transfira o firmware mais recente
 

Etapa1. Em seu computador, abra um navegador da Web e vá à site da Cisco na Web.
Clique sobre a aba do MENU no esquerdo superior da tela.
 

 
Etapa 2. Escolha o apoio & as transferências > o Produtos & transferências > selecionam
um produto.
 

https://software.cisco.com/download/


 
Etapa 3. Comece a datilografar o nome da série de telefone e um menu suspenso povoará.
Selecione o 6800 Series do telefone IP com firmware do multiplatform.
 

 
Etapa 4. Escolha o modelo exato de seu dispositivo.
 

Etapa 5. Clique as transferências aba e selecione o ícone da transferência.



 
Nota: Se você é diversas atualizações atrás, você pode precisar de atualizar as versões que
precedem a liberação a mais atrasada primeiramente.
 
Etapa 6. O clique para ler o link do contrato de licença do utilizador final de Cisco e a clicá-lo
então aceita o contrato de licença.
 

 
Etapa 7. Extraia o arquivo baixado, situado geralmente no dobrador das transferências,
usando uma ferramenta abrir o zíper se o arquivo termina no .zip. Tome a nota do lugar
onde o arquivo é extraído.
  

Promova o firmware
 

Etapa1. Em seu telefone IP, determine seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT pressionando o botão dos aplicativos.
 



 

Etapa 2. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue ao estado e
pressione a chave macia seleta.
 

 
Etapa 3. Navegue ao status de rede e pressione a chave macia seleta.
 



 
Etapa 4. Procure o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e tome a nota
dela. Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é 
192.168.1.102.
 

 
Etapa 5. Em seu computador, lance um navegador e incorpore o seguinte formato à barra
de endereços:
 
http:// <phone_ip>/admin/upgrade? <schema>: //<serv_ip [: a porta] >/filename pressiona
então a tecla ENTER.
 
Consequentemente,
 
http://192.168.1.102/admin/upgrade?tftp://192.168.1.101/sip68xx.11-2-3MPP-398.loads é
inscrito na barra de endereços.
 
Nota: Neste exemplo, o arquivo salvar em um servidor TFTP com o endereço IP
192.168.1.101.
 
Para obter mais informações sobre de como usar um servidor TFTP com Telefones IP,
clique aqui
 
Para a informação básica em usar um servidor TFTP, clique aqui.
 

https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/external-tftp-server-for-cisco-ip-phones/ta-p/3118577?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
IMPORTANTE: Certifique-se de que seu telefone IP e o computador que você se está
usando é ambos conectados à mesma rede.
 
Etapa 6. Espera para que o telefone termine promover.
 
Nota: O telefone pode reiniciar um par vezes quando o firmware promover. Não põe para
baixo o telefone quando o processo da upgrade de firmware for em andamento.
  

Verifique a versão de firmware
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos.
 



 

Etapa 2. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue ao estado e
pressione a chave macia seleta.
 

 

Etapa 3. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue à informação de
produto e pressione a chave macia seleta.
 



 
Etapa 4. Verifique a área da versão de software e verifique que o software que você
transferiu está agora no telefone.
 

 

 
Você agora promoveu com sucesso o firmware em seu 6800 Series do Cisco IP Phone com
firmware do multiplatform.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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