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Controle atendimentos recentes alistam em um
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800
Series do Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Os telefones de Multiplatform do 7800 e 8800 Series do Cisco IP Phone compreendem um
grupo dos telefones FULL-caracterizados do protocolo voip (VoIP) que fornecem uma
comunicação de voz sobre uma rede IP. Os telefones fornecem todas as características de
telefones tradicionais do negócio, tais como o encaminhamento de chamada, riscar, a
velocidade que discam, as chamadas de transferência, e conferência a chamada. Os
telefones de Multiplatform do 7800 e 8800 Series do Cisco IP Phone são visados para as
soluções que são centradas no Session Initiation Protocol (SIP) da terceira - central
telefônica privada (PBX) baseado IP.
 
Os telefones de Multiplatform do 7800 e 8800 Series do Cisco IP Phone fornecem um
registro ou uma história dos atendimentos colocados, recebidos, ou faltados os mais
recentes. Você pode usar a lista de Recents para ver as 180 chamadas individuais e grupos
os mais recentes do atendimento.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar os atendimentos recentes alista em seu
telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 Series
8800 Series
  

Versão de software
 

11.0
  

Controle a lista recente dos atendimentos no telefone IP
 
Veja seus atendimentos recentes
 

Etapa 1. Pressione o botão Settings Button em seu telefone IP.
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Etapa 2. Escolha Recents usando o botão da navegação do círculo.
 

 
Etapa 3. Escolha a lista do histórico da chamada que você quer ver. As opções são:
 

Tudo chama — Atendimentos faltados, recebidos, e colocados tudo. Recents pode sustentar
a 180 registros de chamada.
Atendimentos faltados — Todo o entrante mas chamadas não respondidas. Os atendimentos
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faltados podem sustentar a 60 registros de chamada.
Atendimentos recebidos — Tudo atendimentos respondidos. Os atendimentos recebidos
podem sustentar a 60 registros de chamada.
Atendimentos colocados — Todas as chamadas feitas. Os atendimentos colocados podem
sustentar a 60 registros de chamada.
 

 
Nota: Neste exemplo, os atendimentos faltados são escolhidos.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto o recente chama seu telefone IP.



Retorne um atendimento recente
 

Etapa 1. Pressione a chave macia de Recents em seu telefone IP.
 

 
Etapa 2. Escolha um registro de chamada que você queira discar usando o botão da

navegação do círculo.
 

 
Nota: Neste exemplo, o registro de chamada de John é escolhido.
 
Etapa 3. Pressione a chave macia do atendimento para retornar o atendimento recente
escolhido.



 
Você deve agora com sucesso ter retornado um atendimento usando a lista de Recents em
seu Cisco 7800 ou telefone IP de 8800 Multiplatform.
 

  
Cancele a lista recente dos atendimentos
 

Você pode cancelar a lista recente faltada, colocada, ou recebida dos atendimentos que têm
60 registros de chamada cada um. Você igualmente tem a opção para suprimir dos últimos
180 chama seu telefone cancelando Recents.
 
Etapa 1. Pressione o botão Settings Button em seu telefone IP.
 



 

Etapa 2. Escolha Recents usando o botão da navegação do círculo.
 

 
Etapa 3. (opcional) para suprimir de todas as lista recentes dos atendimentos, escolhe a 
opção > a supressão todas > seleto. Isto remove o todo o chama seu telefone.
 



 
Etapa 4. Escolha a lista do histórico da chamada que você quer cancelar então pressiona a
chave macia seleta.
 

 
Nota: Neste exemplo, os atendimentos colocados são escolhidos.
 
Etapa 5. Pressione a chave macia da opção.
 



 
Etapa 6. Escolha a lista da supressão a seguir pressione a chave macia seleta.
 

 
Etapa 7. Pressione a chave macia APROVADA para continuar.
 



 
Você deve agora com sucesso ter cancelado o atendimento recente de seu Cisco 7800 ou
telefone IP de 8800 Multiplatform.
 

  
Suprima de um registro de chamada
 

Você pode editar os atendimentos recentes para remover um único atendimento de sua
história. Isto ajuda a informação de contato importante da conserva porque Recents tem
somente os primeiros 180 atendimentos.
 
Etapa 1. Pressione o botão Settings Button em seu telefone IP.
 



 

Etapa 2. Escolha Recents usando o botão da navegação do círculo.
 

 
Etapa 3. Escolha a lista do histórico da chamada que você quer remover as entradas de
chamada de então pressiona a chave macia seleta.
 



 
Nota: Neste exemplo, os atendimentos faltados são escolhidos.
 
Etapa 4. Escolha o registro de chamada que você quer remover da lista recente dos
atendimentos a seguir pressiona a chave macia da opção.
 

 
Nota: Neste exemplo, um atendimento faltado de 4003 é escolhido.
 
Etapa 5. Escolha a entrada da supressão > seleto.



 
Etapa 6. (opcional) para adicionar o contato a seu catálogo de endereços, escolhe adiciona
ao catálogo de endereços. Para mais instruções em como criar um contato de um registro
de histórico de chamadas, clique aqui.
 
Etapa 7. APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

 
Você deve agora com sucesso ter removido um atendimento recente de seu Cisco 7800 ou
telefone IP de 8800 Multiplatform.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5623
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