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Receba o correio de voz remotamente em Cisco
6800, 7800, ou 8800 telefone IP PMP (produção
máxima possível) 
Objetivo
 
Este artigo dá alguma explicação para o correio de voz de acesso remotamente em usar Cisco
6800, 7800, ou telefones IP Multiplatform do 8800 Series (PMP (produção máxima possível)).
 
Se você ainda tem que estabelecer o correio de voz no telefone, você quererá verificar para fora o
artigo estabelecido do correio de voz.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Telefone IP do 6800 Series com firmware de Multiplatform | 11.3.1 (transferência o mais
tarde)
Telefone IP do 7800 Series com firmware de Multiplatform | 11.3.1 (transferência o mais
tarde)
Telefone IP do 8800 Series com firmware de Multiplatform | 11.3.1 (transferência o mais
tarde)
  

Introdução
 
O correio de voz é um da maioria de recursos comuns na Telefonia IP. O Cisco IP Phone 6800,
7800, ou telefone de Multiplatform do 8800 Series tem capacidades do correio de voz.
 
Os telefones providos neste artigo não são os telefones da empresa que usam um controlador
específico do atendimento mas pelo contrário, usam o firmware de Multiplatform. Esta pode ser
uma opção menos cara para pequeno às empresas de médio porte, que igualmente lhe dá mais
opções para provedores de serviços. 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.
  
Telefones com firmware de Multiplatform
 
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 do asterisco, do 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.
 
Desde que cada controlador do atendimento pode seguir procedimentos diferentes, nós não
podemos dizer-lhe exatamente como o vosso trabalhará. Para a informação e a ajuda com seus

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5695-set-up-voicemail-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatfo.html


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.
 
Ou seja você pode configurar o telefone para discar o sistema de correio de voz do seu
controlador do atendimento, mas você precisa de saber é configurado em seu controlador do
atendimento (ou para conhecer o que você discaria para o alcançar).
 
Se contactar o administrador não é uma opção, há algumas coisas que você pode tentar.
  
Locais da terceira da ajuda da busca
 
Faça uma busca do Internet para o tipo de controlador do atendimento, tal como FreePBX, junto
com “o correio de voz remoto.” Há muitos recursos acessíveis em linha que você pode prover. Se
você usa FreePBX, você pôde encontrar esta informação útil.
  
Procure a Web UI
 
Você pode igualmente procurar o número do correio de voz registrando na relação de usuário de
web (UI) do telefone. Para alcançar a Web UI, incorpore o IP address do telefone a um web
browser.
 

 
 
Se você não sabe encontrar o IP address do telefone, refere este artigo: Como encontrar o IP
address de um Cisco IP Phone.
 
Selecione o início de uma sessão Admin e avançado.
 

 
 
Navegue para exprimir > telefone. Olhe sob a seção geral. Para este exemplo, o número do
correio de voz é *98.
 

 
 
Este é um exemplo do que pôde olhar como se você está usando Broadcloud. Este número pode
mudar baseado na extensão disposições desse Broadcloud para o telefone. Você pode configurar
o número de telefone ou a URL interna ou externo para o sistema de correio de voz. Se você está
usando um serviço de correio de voz externo, o número deve incluir todos os dígitos exigidos
discar para fora e qualquer código de área exigido.
 

 

https://wiki.freepbx.org/display/PHON/Checking+Voicemail
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html


Se você faz quaisquer mudanças, certifique-se submeter todas as mudanças.
 

 
 
Conclusão
 
Desde que há muitas opções da terceira para o correio de voz de acesso remotamente em seu
Cisco 6800, 7800, ou telefone IP Multiplatform do 8800 Series, este artigo não pode dar-lhe todas
as respostas que você precisa. Deve, contudo, dar-lhe o sentido para suas próximas etapas.
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