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Configure não perturba a característica (DND)
no telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800
Series do Cisco IP Phone 
Objetivo
 
Não perturbe a característica (DND) permite que você barre chamadas recebidas sempre que
você está em uma reunião ou em um outro atendimento. No modo DND, as chamadas recebidas
podem ser reorientadas a um outro número, o correio de voz, ou ser desligadas, segundo o
controlador que do atendimento você se usa.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe alguns caminhos possíveis permitir ou desabilitar o DND.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

7800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
8800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
  

Telefones com firmware de Multiplatform
 
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 correio de voz 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.
  
Comandos possíveis do asterisco
 
No asterisco, não faz Disturb é controlada geralmente discando 78 para girar sobre não perturba
o modo no telefone. Para girar não perturbe o modo fora, 79 é geralmente o padrão.
  

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655
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


Com a utilidade com suporte na internet
 
Etapa 1. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP a seguir escolha o início
de uma sessão Admin > avançou.
 

Etapa 2. Escolha a Voz > o telefone.
 

Etapa 3. Sob serviços suplementares, escolha sim da lista de drop-down serviço DND permitir o
DND, ou do não de desabilitar o DND.
 

Nota: Neste exemplo, é escolhido sim.
 
Etapa 4. O clique submete todas as mudanças.
 

Você deve agora ter configurado o DND com a utilidade com suporte na internet do telefone.
  
Com o GUI do telefone
 
Etapa 1. Pressione o botão Settings Button no telefone.
 



Etapa 2. Escolha preferências de usuário usando o botão do conjunto  da navegação.
 

Etapa 3. Escolha preferências de chamada.
 



Etapa 4. Choose não perturba.
 



Etapa 5. Pressione a esquerda ou as setas direita do botão do conjunto  da navegação para
permitir ou desabilitar o DND.
 



Nota: Neste exemplo, é escolhido sobre.

Etapa 6. Pressione a chave macia do grupo.



Você deve agora ter configurado o DND com o GUI do telefone.

Com o Home Page do telefone

Etapa 1. Pressione o botão do conjunto  da navegação até que a chave macia DND esteja
indicada.



Etapa 2. Pressione a chave macia DND.

Você deve agora com sucesso ter configurado o DND com o Home Page de seu telefone.
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