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Perguntas mais frequentes (FAQ) na
configuração programável da chave macia (PSK)
na série de Multiplatform do Cisco IP Phone
7800 e 8800 

Objetivo
 

Este documento aponta responder a perguntas, define termos, palavras, e características
encontradas no Cisco IP Phone 7800 e nas 8800 séries de Multiplatform.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Cisco IP Phone 7800 séries de Multiplatform – CP-7811-3PCC, CP-7821-3PCC, CP-7841-
3PCC, CP-7861-3PCC
Cisco IP Phone 8800 séries de Multiplatform - CP-8811-3PCC, CP-8841-3PCC, CP-8851-
3PCC, CP-8861-3PCC
  

Perguntas mais freqüentes
 

Uma chave macia programável (PSK) é uma característica que permita que um usuário
personalize as teclas de software indicadas no telefone. As teclas de software podem ser
adicionadas, reposicionado, e removido de acordo com o estado atual do dispositivo. Um
seletor da velocidade pode igualmente ser adicionado às lista chaves macias apoiadas
usando a corda prolongada da função.
 

Ajuste a chave macia programável permitem o parâmetro a sim. Então, cada lista chave
macia mostrará as chaves em seu campo respectivo da entrada. Você pode somente editar
ou alterar estes campos da lista chave se este parâmetro é permitido. Se o parâmetro é
ajustado ao nenhum, os campos mostrarão somente que seus chaves padrões e você não
pode fazer nenhuma mudanças.
 

As teclas de software podem ser configuradas com uma palavra-chave e uma posição.
Cada campo da lista chave segue este formato: <keyword>|<position>. Para criar uma
corda das chaves, um ponto-e-vírgula (;) deve separá-las.
 

No. É possível configurar uma chave macia sem uma posição. Você pode ter uma corda das
chaves tais como dnd|1;showdetail;resume|3. O dnd da palavra-chave significa não perturba
e este será atribuído à primeira chave. O detalhe da mostra será atribuído à segunda chave
desde que é uma chave sem uma atribuição ou uma posição atual.
 
5. Quantas posições e teclas de software posso eu configurar em uma lista chave?
 

1. Que é PSK?

2. Como eu permito uma chave macia?

3. Como eu altero ou configuro o PSK?

4. É necessário incluir uma posição quando eu estou programando teclas de software?

Você pode configurar até 15 posições ou teclas de software pela lista chave.
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6. Mim configurou uma palavra-chave com uma posição específica, como vindo lhe não
apareceu no menu?
 
Os seguintes são razões possíveis:
 

As teclas de software múltiplas foram atribuídas a uma única posição. Se este é o caso, a
última chave macia na linha para pedir que a mesma posição tomará o ponto.
Uma palavra-chave ou uma posição inválida são incorporadas a uma configuração de lista
chave. Essa lista chave não será atualizada.
Se uma única chave é desconfigurada, a lista chave não tomará o efeito ou a atualização.
 

No. Se um usuário tenta configurar uma chave macia em uma lista onde não esteja
permitida, uma lista chave não será atualizada.
 

7. Todas as palavras-chaves aplicam-se em lista chaves diferentes?
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