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Configurar o perfil novo no 7800 Series ou no
8800 Series do Cisco IP Phone 

Objetivo
 

O abastecimento é o processo de preparar e de equipar uma rede permitir que proporcione
serviços a seus usuários. O abastecimento da rede refere especificamente o abastecimento
dos serviços de cliente aos elementos de rede. Permite que um telefone IP puxe sua
informação de configuração de um servidor central automaticamente. Esta maneira,
telefones pode ser configurada junto de um local central um pouco do que indo a cada
telefone e configurando os individualmente.
 
A página dos ajustes da regra do perfil na ABA de provisionamento dos Telefones IP do
7800 ou 8800 Series permite ao usuário ao resync um telefone IP com um perfil remoto. A
opção do resync é usada para sincronizar os telefones do IP individual a uma configuração
padrão disponível no telefone do IP remoto.
 
Este artigo fornece-o as instruções em como configurar regras do perfil no telefone IP do
7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
 
Nota: As ressincronizações do telefone somente quando estiver no estado ocioso.
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 Series
8800 Series
  

Versão de software
 

10.4
  

Configurar o perfil novo
 

Etapa 1. Entre ao de serviço público com base na Web e escolha o início de uma sessão
Admin > avançou.
 

 
Voz da etapa 2.Choose > perfil do abastecimento > da configuração.
 



 
Etapa 3. Escolha sim da disposição permitem a lista de drop-down. Isto permite que você
controle todo o independente das ações do resync das ações da upgrade de firmware. Isto é
usado igualmente para permitir o abastecimento remoto. O abastecimento remoto permite
os arquivos running ser posto em esconderijo no servidor de Web. O valor padrão é Yes.
 

 
Etapa 4. Escolha sim do Resync na lista de drop-down da restauração. Isto provoca um
resync após cada repartição independentemente das repartições causadas por atualizações
e por upgrades de firmware do parâmetro. O valor padrão é Yes.
 



 
Etapa 5. No campo aleatório do atraso do Resync, incorpore um tempo de retardo. Este é o
intervalo de tempo que o dispositivo espera antes que contacte o servidor de
provisionamento, que impede a sobrecarga do servidor de provisionamento quando todos
os dispositivos tentam pôr sobre ao mesmo tempo e fazer a configuração inicial. Este atraso
pode ser usado somente na altura da configuração inicial quando o dispositivo é posto sobre
ou restauração. A unidade deste parâmetro é 20 segundos. O valor padrão de 2 indica 40
segundos. Esta característica é desabilitada se este parâmetro é ajustado a 0.
 
Nota: Para este exemplo, o valor usado é 3.
 

 
Etapa 6. No Resync no campo (de HHmm), incorpore o tempo ao formato de 24 horas
(hhmm). É o tempo que o telefone IP seguirá para o resync.
 
Nota: Para este exemplo, 1800 são usados.
 



 
Passo 7. No campo do atraso do Resync aleatoriamente, incorpore um momento (nos
segundos). O telefone IP resync em uma maneira aleatória de modo que não haja nenhuma
colisão no server entre pedidos do resync dos Telefones IP múltiplos. A entrada padrão é
600 segundos (minutos 10).
 
Nota: Para este exemplo, o valor incorporado é 666.
 

 
Etapa 8. No campo periódico do Resync, incorpore uma época (nos segundos) que as
ressincronizações do dispositivo periodicamente com o servidor de provisionamento. Este
temporizador do resync é ativo somente depois a primeira sincronização bem-sucedida com
o server. Para impedir o resync periódico, ajuste o parâmetro a 0. O valor padrão é 3600
segundos.
 
Nota: Para este exemplo, o valor incorporado é 3665.
 



 
Etapa 9. No campo do atraso da nova tentativa de erro do Resync, incorpore um momento
(aos segundos) depois do qual o resync é feito se o resync precedente entre o server e o
dispositivo falhou. Há um temporizador da nova tentativa de erro que ative se a tentativa
mais adiantada ao resync com o servidor de provisionamento falhou. Se este valor é
ajustado a 0 então o dispositivo experimenta de novo imediatamente à sincronização com o
server após uma falha de tentativa. O valor padrão é 3600 segundos.
 
Nota: Neste exemplo, o valor incorporado é 3601.
 

 
Etapa 10. No campo forçado do atraso do Resync, incorpore um tempo de retardo (nos
segundos). Isto indica que o atraso que máximo o dispositivo de telefonia IP espera antes
que tente ao resync. O dispositivo não resync se algumas das linhas telefônica são ativas,
consequentemente o dispositivo esperará esta quantidade de tempo pelas linhas telefônica
para tornar-se inativo antes que tente ao resync com o server. Isto facilita o usuário para
fazer atendimentos sem nenhuma interrupção. O temporizador no dispositivo conta abaixo
de quando as linhas telefônica se transformam quietude e espera até que o temporizador
conte para baixo a zero. As tentativas do resync são atrasadas até lá. O valor padrão é
14400 segundos.
 



Nota: Para este exemplo, o valor incorporado é 14401.
 

 
Etapa 11. Certifique-se de Yesis escolhido do Resync da lista de drop-down do SORVO.
Isto permite que um resync seja provocado através de um mensagem NOTIFY do SORVO.
O valor padrão é Yes.
 

 
Etapa 12. No campo do disparador 1 do theResync, incorpore uma expressão condicional
para quando o resync deve ser provocado. O resync é provocado quando a equação da
lógica nestes parâmetros mede para ser VERDADEIRA. O valor padrão está vazio. O
disparador do Resync deve estar no seguinte formato ou sintaxe: http://phone-ip-
addr/admin/resync?protocol://server-name [: porta] /profile-pathname
 
Nota: Para este exemplo, a sintaxe é
http://10.74.121.56/admin/resync?tftp://10.74.121.56:69/8861conf.cfg
 



 
Etapa 13. (Opcional) no campo do disparador 2 do Resync, incorpore uma expressão
condicional para quando o resync deve ser provocado. O resync é provocado quando a
equação da lógica nestes parâmetros mede para ser VERDADEIRA. O valor padrão está
vazio.
 

 
Etapa 14. Certifique-se que Yesis escolhido do Resync falha na lista de drop-down FNF. Isto
notificará o usuário se a resposta não encontrada do arquivo do servidor de
provisionamento dá um bem sucedido ou um resync falhado. Um resync falhado ativa o
temporizador do resync do erro. O valor padrão é Yes.
 



 
Etapa 15. No campo da regra do perfil, entre no script do perfil que identifica o protocolo e o
perfil associado URL. Repita esta etapa para as regras B do perfil, o C, e o D. O valor
padrão é /spa $PSN.cfg. A sintaxe é protocol://server [: porta] /profile_pathname.
 

 
Nota: Para este exemplo, http://10.74.121.56/dms/CP-8861-3PCC/8861-3PCC.xml é usado.
Se este comando não é especificado, o TFTP está tomado enquanto o padrão e o endereço
do servidor TFTP são obtidos da opção 66 do protocolo de configuração dinâmica host
(DHCP). Na URL, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de
domínio totalmente qualificado (FQDN) do server podem ser indicados. O nome de arquivo
pode ter macro tais como $MA que reserva expandir o endereço de controle de acesso de
mídia (MAC) do dispositivo.
 
Os scripts do perfil para as regras B a D do perfil estão realizados em ordem depois que a
execução preliminar da regra do perfil é realizada. Se um resync é provocado e a regra do
perfil está vazia então as regras restantes B a D do perfil ainda está calculada e executada.
 
Etapa 16. Incorpore as opções de DHCP à opção de DHCP do Resync usar o campo para
receber de volta o firmware e o perfil. Os padrões são 160, 159, 66, e 150.
 



 
Etapa 17. No pedido do log os Msg colocam, incorporam o mensagem request do resync do
log. Esta mensagem é enviada ao servidor de SYSLOG no início de uma tentativa do
resync. O valor padrão é $PN $MAC -- Pedindo o resync $SCHEME:: //$SERVIP:
$PORT$PATH.
 

 
Etapa 18. No campo dos Msg do sucesso do log, incorpore o mensagem de sucesso do
resync do log. Esta mensagem é recebida em cima da conclusão bem sucedida de uma
tentativa do resync. O valor padrão é $PN $MAC -- Resync bem sucedido $SCHEME::
//$SERVIP: $PORT$PATH.
 



 
Etapa 19. No campo dos Msg da falha do log, incorpore o mensagem de falha do resync do
log. Esta mensagem é recebida em cima da falha de uma tentativa do resync. O valor
padrão é $PN $MAC -- Resync falhado: $ERR.
 

 
Etapa 20. Certifique-se é escolhido sim da lista de drop-down configurável do Resync do
usuário. O valor padrão é Yes.
 



 
Etapa 21. O clique submete todas as mudanças. As mudanças são configuradas.
 

 
Você deve agora ter configurado um perfil novo no telefone de Multiplatform do 7800 ou
8800 Series do Cisco IP Phone.
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