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Configurar parâmetros do correio de voz através
do XML em um telefone de Multiplatform do
Cisco 7800 Series ou do 8800 Series 

Objetivo
 

O linguagem de marcação extensível (XML) é um linguagem de marcação que seja
baseado em um conjunto de regras para codificar um documento. O .XML transformou-se a
língua baixa para comunicações, e o intercâmbio dos dados sobre o Internet. Isto é porque
é máquina e compreensível para o utilizador. Sendo assim, o XML transformou-se a maioria
de tipo comum de formato para muitas ferramentas da escritório-produtividade. No caso dos
telefones de Multiplatform do Cisco 7800 Series e do 8800 Series, as configurações podem
ser feitas com o uso de um arquivo XML.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar parâmetros do correio de voz para os
telefones de Multiplatform do Cisco 7800 Series e do 8800 Series com o XML. Supõe que
você já tem os parâmetros do correio de voz que você precisa de configurar, e que seu
computador pode se comunicar com seu telefone. Igualmente supõe que você tem um
server ativo do Trivial File Transfer Protocol (TFTP) instalado.
  

Dispositivos aplicáveis
 

7800 Series
8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1
  

Configurar parâmetros do correio de voz
 
Salvar o arquivo XML
 

Etapa1. Em um navegador da Web, inscreva http:// <phoneip>/admin/cfg.xml na barra de
endereços onde, o phoneip é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
telefone.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do telefone é
192.168.100.25 e http://192.168.100.25/admin/cfg.xml é entrado.
 
Etapa 2. A página XML publicar-se-á. Copie o script XML e salvar uma cópia do arquivo em
seu computador ou servidor TFTP no formato do .xml.

http://phoneip/admin/cfg.xml
http://192.168.100.25/admin/cfg.xml


 

 
Nota: Neste exemplo, o arquivo salvar com o nome de arquivo VM_Parameters no dobrador
TFTP.
 
Etapa 3. Abra o arquivo e edite os parâmetros do correio de voz como necessários.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número do correio de voz é ajustado a 5551234.
 
Etapa 4. Salvar o arquivo para reter edita.
 



Você deve agora ter copiado e ter salvar o arquivo XML de seus parâmetros do correio de
voz.
  

Transfira arquivos pela rede o arquivo XML ao telefone usando o TFTP
 

Após ter salvar o arquivo XML, transfira-o arquivos pela rede ao telefone seguindo as
etapas abaixo:
 
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do telefone e escolha o início de uma sessão
Admin > avançou.
 

 
Etapa 2. Voz > abastecimento do clique.
 

 
Etapa 3. Sob a seção da upgrade de firmware, verifique que a elevação Enable está
ajustada a sim.
 

 
Etapa 4. Inscreva a corda de tftp para carregar o arquivo do .xml ao telefone no campo da 
regra da elevação.
 

 
Nota: Neste exemplo, Tftp://192.168.100.147/VM_Parameters.xml é entrado onde,
192.168.100.147 é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor
TFTP.
 
Etapa 5. O clique submete todas as mudanças.
 

 
Você deve agora ter transferido arquivos pela rede o arquivo XML a seu telefone.
  

Verifique o parâmetro do correio de voz
 

Para verificar que a edição esteve aplicada ao telefone, siga as etapas abaixo:
 
Etapa1. No telefone, pressione o botão dos aplicativos.



 
Etapa 2. Escolha preferências de usuário.
 

 
Etapa 3. Escolha preferências de chamada.
 



 
Etapa 4. Verifique que o campo do correio de voz indica o mesmo número do correio de
voz.
 

 
Nota: Neste exemplo, o número do correio de voz que foi editado no arquivo XML é
refletido.
 
Etapa 5. Alternativamente, você pode discar o número do correio de voz e ouvir as alertas
para você para jogar, saltar, a repetição e para suprimir do correio de voz, segundo a
configuração de seu correio de voz.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado parâmetros do correio de voz através de um



XML.
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