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Promova o firmware do telefone de Multiplatform
do 7800 e 8800 Series com a regra da elevação 
Introdução
 
Um firmware é o programa codificado no dispositivo para fazê-lo executar de acordo com suas
capacidades. Apenas como atualizações de software em um computador, as atualizações de
firmware são tipicamente as melhorias que o fabricante fez ao código para fixar deficiências do
produto, ou desenrolam novos recursos.
 
Manter o firmware de seu dispositivo actualizado mantém-no geralmente em sua melhor condição
de trabalho.
 
Há dois métodos em como promover o firmware de seu telefone IP de Multiplatform do Cisco e
Series:
 

Com a regra da elevação - Este método permite que você promova o firmware usando a
utilidade com suporte na internet de seu telefone IP.
Com o comando do web browser - Este método permite que você promova o firmware
diretamente inscrevendo o comando upgrade em uma barra de endereços do web browser.
Para aprender como, clique aqui para instruções.
  

Objetivo
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como promover o firmware de seu telefone IP de Multiplatform do
Cisco e Series com a regra da elevação na utilidade com suporte na internet do telefone.
  
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)
  

Promova o firmware
 
Determine o modelo e a versão de software
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do telefone IP e clique o início de uma sessão
Admin > avançou.
 

 
Etapa 2. Informação > estado do clique.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5431-upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800-mul.html
https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 
Etapa 3. Sob a informações sobre o produto, tome a nota do nome do produto. Este é o número
de modelo de seu telefone IP.
 
Nota: Neste exemplo, o nome do produto é CP-8861-3PCC.
 

 
Etapa 4. Tome a nota da versão de software. Esta é atualmente a versão de firmware que seu
telefone IP se está usando.
 
Nota: Neste exemplo, a versão de software é sip88xx.11-0-0MPP-7.
 

 
Você tem determinado agora o modelo e a versão de software de seu Cisco IP Phone 7800 séries
de Multiplatform ou de Cisco IP Phone 8800 séries de Multiplatform.
  
Transfira o firmware mais recente
 
Etapa 1. Vá à página das transferências da site da Cisco na Web.
 
Etapa 2. Escolha o 8800 Series do Produtos > dos valores-limite > dos Telefones IP > do telefone
IP da Colaboração ou o 7800 Series do telefone IP.
 
Etapa 3. Escolha o modelo exato de seu dispositivo. Neste exemplo, o telefone IP 8861 é
escolhido.
 

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


 
Etapa 4. Clique a relação do software do Session Initiation Protocol (SIP) como o tipo do software.
 

 
Etapa 5. Escolha o software que você precisa de transferir para seu produto. Neste exemplo,
8811/8841/8851/8861 de firmware do telefone SIP IP para o Controle de chamadas cp-88xx-
sip.11-0-1MPP-477.zip da 3ª parte será transferido.
 

 
IMPORTANTE: Para a série do telefone de Multiplatform da empresa de pequeno porte (PMP
(produção máxima possível)), certifique-se de que você escolhe a versão de software com a
etiqueta PMP (produção máxima possível) nela. Neste exemplo, será 11.0(1) a versão PMP
(produção máxima possível).
 



 
Etapa 6. Transferência do clique.
 

 
Etapa 7. O clique para ler a relação do contrato de licença do utilizador final de Cisco e a clicá-lo
então aceita o contrato de licença.
 

 
Etapa 8. Extraia o arquivo baixado.
 
Nota: Tome a nota do lugar onde o arquivo é extraído.
  
Promova o firmware
 
Etapa1. Na utilidade com suporte na internet de seu telefone IP, Voz > abastecimento do clique.
 
Nota: Certifique-se de que você está no início de uma sessão Admin > modo avançado.
 



 
Etapa 2. Sob a área da upgrade de firmware, escolha sim da elevação permitem o menu
suspenso.
 

 
Etapa 3. Entre no trajeto do arquivo de firmware que você tem transferido previamente no campo
da regra da elevação.
 
Nota: Neste exemplo, o arquivo salvar em um server de tftp que tivesse o endereço IP
192.168.2.147.
 

 
Etapa 4. Espera para que o telefone termine promover.
 
Nota: O telefone pode reiniciar um par vezes quando o firmware promover. Não põe para baixo o
telefone quando o processo da upgrade de firmware for em andamento.
  
Verifique a versão de firmware
 
Etapa 1. Informação > estado do clique.
 

 
Etapa 2. Sob a informações sobre o produto, verifique a versão de software. Esta é agora a
versão de firmware carregada em seu telefone IP.
 

 



Você agora promoveu com sucesso o firmware em seu telefone de Multiplatform do 7800 Series
do Cisco IP Phone ou do 8800 Series do Cisco IP Phone com a regra da elevação na utilidade
com suporte na internet.
 
 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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