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Tarefas, ícones, e botões comuns do telefone de
Telefones IP do Cisco e Series com firmware de
Multiplatform 
Objetivo
 
Este artigo mostrar-lhe-á as tarefas, os ícones e os botões os mais comuns em seus Telefones IP
do Cisco e Series com firmware de Multiplatform.
  
Dispositivos aplicáveis
 

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

Introdução
 
Os telefones providos neste artigo não são os telefones da empresa que usam um controlador
específico do atendimento. Se você gostaria de comparar os dois tipos diferentes de telefones, a
verificação para fora compara & contrasta: Os telefones & Cisco IP PMP (produção máxima
possível) de Cisco unificaram Telefones IP.
 
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.
 
Este os controladores do atendimento ITSP e IP PBX são um sistema separado em que o
telefone e o controlador do atendimento se comunicam um com o otro para proporcionar serviços
tais como o parque de chamadas e o correio de voz. Desde que os telefones PMP (produção
máxima possível) não usam um controlador específico do atendimento, o acesso e os
procedimentos variam.
 
Cada controlador do atendimento pode seguir procedimentos diferentes, assim que nós não
podemos dizer-lhe exatamente como o vosso trabalhará. Para a informação e a ajuda com seus
comandos do específico, refira os locais da ajuda do fornecedor que você escolheu. Se você tem
um administrador, você pode contactá-los para detalhes e o treinamento possível.
 
Agora que nós temos o todo o que esclareceu, deixe-nos obtêm-no mais familiar com os
princípios nos telefones do 7800 e 8800 Series do negócio de Cisco.
  
Tarefas comuns do telefone
 
Coloque um atendimento Vai o fora-gancho antes ou depois de discar um número.
Risque um número Pressione o Redial.
Comute para ajustar durante
um atendimento Pegare o monofone.

Comute ao orador ou aos
auriculares durante um

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


 
Botões Line Button
 

atendimento
Pressione ou , a seguir pendure
acima o monofone.

Mudo e un-mudo um
atendimento

Pressione o botão.

Veja o histórico da chamada
Imprensa  > histórico da chamada.

Guarde e recomece um
atendimento Imprensa para pôr uma posse chamar, e

para pressioná-la outra vez para recomeçar o
atendimento.

Transfira um atendimento ao
número novo A imprensa , incorpora o número, a seguir

pressiona-o outra vez.

Coloque uma chamada de
intercomunicação

Pressione o botão do intercomunicador, a seguir
incorpore um número caso necessário. Fale depois que
você ouve o tom.

Comece uma
audioconferência padrão Pressione , discar o participante, a seguir

pressione o botão outra vez.
Silencie o anel para uma
chamada recebida Pressione o botão do volume para baixo uma vez.

Ver
melho, piscando

Linha remota na posse.

Ver
melho, constante

Linha remota no uso (linha compartilhada ou linha estado)

Âm
bar, piscando

Chamada recebida ou atendimento da reversão.

Âm

A privacidade no uso, intercomunicador de sentido único, não
perturba o Active (DND), ou registrado em um grupo de buscas.



 
Teclas de software
 

bar, constante

Ve
rde, piscando

Atendimento guardado

Ve
rde, constante

Chamada ativa ou chamada de intercomunicação em dois sentidos.

Tudo chama Alista atendimentos toda faltados, colocados, e recebidos.
Resposta Responda a uma chamada recebida.
Aplicar Confirme uma seleção.
Chamada Inicie um atendimento.

Rechamada Receba a notificação quando uma extensão ocupada se torna
disponível.

Cancel Cancele uma ação ou retire uma tela sem aplicar mudanças.
Cancele Cancele todos os valores.
Supressão Suprima de uma entrada.
Del Chamada Suprima de um atendimento do histórico da chamada.

Detalhes Abre os detalhes para um atendimento a partidos múltiplos nos
registros faltados, colocados, e recebidos do atendimento.

Seletor Discar um número selecionado.

Desvie Envie ou reoriente um atendimento ao correio de voz ou a um
número de telefone predeterminado.

Edite Altere a entrada destacada.
EditDial Altere um número.
Sair Retorne à tela precedente.
Todo
Fwd/Fwd
FORA

Encaminhamento de chamada da instalação/cancelamento.

GPickup Responda a um atendimento que esteja soando em um outro grupo
ou em uma outra linha.

Saída Sinal fora do diretório pessoal.
Encontre-me Hospede uma reunião mim audioconferência.
Faltado Abra o registro de atendimentos faltados.
Mais Teclas de software adicionais do indicador.
Atendimento
novo Faça um atendimento novo.

APROVAÇÃO Confirme uma seleção.

OPickup Responda a um atendimento que esteja soando em um grupo
associado.

Parque Armazene um atendimento.
Jogo Ringtone ou mensagem do correio de voz do jogo.
Recolhimento Responda a um atendimento que esteja soando em um outro



 
Ícones da tela do telefone
 

 
Caracterize ícones
 

telefone em seu grupo.
Redial Risque recentemente o número discado.
Remova Remova um participante de conferência ou uma entrada.
Save Salvar os ajustes escolhidos.
Busca Busca para uma listagem de diretórios.
Selecione Selecione a opção destacada.
Configurado Ajuste um ringtone.
Submeta Incorpore a informação de usuário.
Troca Pino de madeira entre duas chamadas existentes.
Atualizar Atualize uma entrada no diretório pessoal.

Mova-se através dos caráteres incorporados.

Retrocesso para suprimir de caráteres.

Parte traseira.

Fora-gancho

Em-gancho

Atendimento conectado

Chamada recebida

Atendimento faltado

Atendimento recebido

Atendimento colocado

Chamar o atendimento do resumo da posse

Espera da mensagem

Linha compartilhada no uso

Linha de discagem da velocidade

A linha linha indicador-monitorada estado é em uso



 
Botões
 

A linha linha indicador-monitorada estado é inativa

A linha linha indicador-monitorada estado está soando

A linha linha indicador-monitorada estado é dentro não perturba (o DND)

Aplicativos

Contatos

Mensagens

Transferência

Guarde/resumo

Conferência

 

Volume
- Saido: 7800 Series do Cisco IP Phone
- Direito: 8800 Series do Cisco IP Phone

Telefone com altofalante

Mudo

Auriculares

O botão seleto/navega através dos menus e dos contatos
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Para mais artigos, clique sobre as seguintes relações:
 

7800 Series com página de produto do firmware de Multiplatform
8800 Series com página de produto do firmware de Multiplatform
Configurar uma linha programável chave para o seletor da velocidade em um telefone de
Cisco PMP (produção máxima possível)
Configurar o seletor da velocidade em um Cisco IP Phone com firmware de Multiplatform
 

pressionando à esquerda, certo, acima de, e para baixo

Atendimento do fim

Parte traseira/saída

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-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/configure-a-plk-for-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/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
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