
Conversão de telefones da empresa ao MMP ou
vice-versa 
Objetivo
 

Este artigo fornecerá uma vista geral dos Ciscos phone assim como explicará as primeiras
etapas básicas para uma único conversão de um telefone IP unificado Cisco a um telefone
da Multi-plataforma (PMP (produção máxima possível)) ou vice-versa. Considere isto pouca
introdução obtê-lo dirigido no sentido correto. Uma explicação alternativa que ande você
com o processo inteiro pode ser encontrada na nuvem Upgrader.
  

Introdução
 

Se você não pode conseguir seu telefone IP novo se registrar corretamente, você pode ter
comprado o modelo errado para seu negócio. Se aquele é o caso, você deve contactar seu
fornecedor para trocá-lo pelo correto. Se retornar não é uma opção, você pode fazer uma
único conversão da empresa à PMP (produção máxima possível) ou vice-versa em alguns
modelos.
 
Lido sobre se você gostaria de aprender as similaridades e as diferenças entre estas duas
Plataformas. Se não, clique aqui para ir diretamente às exigências da aptidão.
 
Os telefones de Cisco Multiplatform (PMP (produção máxima possível)) e os Telefones IP
unificados Cisco fornecem uma comunicação do protocolo voice over internet (VoIP).
 
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.
 
Um telefone IP unificado Cisco é pretendido para o uso exclusivamente com um gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM), que seja um gerente de chamada interna.
Somente um negócio da empresa, uma grande empresa, compraria um CUCM, porque
seria custado proibitivo para um negócio pequeno ou do tamanho de mídia.
 
Um telefone pretendido para o uso com um CUCM não pode registrar-se com um ITSP ou
um IP exterior PBX. São construídos para interagir com o CUCM interno somente. Que a
mesma consideração, um telefone PMP (produção máxima possível) não pode ser usada
com um CUCM.
 
Para aprender mais sobre Ciscos phone, verifique para fora comparam & contrastam: Os
telefones & Cisco IP PMP (produção máxima possível) de Cisco unificaram Telefones IP
  

Sumário
 

Modelos elegíveis para a conversão
 
Elevação ao firmware mais recente
 

https://upgrade.cisco.com
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
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Modelos elegíveis para a conversão
 

Estes modelos são exatos até à data da data publicada para este artigo, mas este pode
mudar ao longo do tempo. A nuvem Upgrader seria o lugar a prover para a lista a mais
atual.
 
Cisco unificou os modelos do telefone IP disponíveis para uma único conversão ao telefone
PMP (produção máxima possível):
 

 
Nota: Os 7821, os 7841, e os 7861 deve ser versão 3 ou mais recente e os 7841 deve ser
versão 4 ou mais recente ou não são elegíveis migrar a um telefone IP unificado Cisco.
 
Os modelos do telefone PMP (produção máxima possível) disponíveis para uma único
conversão a Cisco unificaram o telefone IP:
 

 
Nota: Os 8821, os 8851NR, os 8865NR, e os 8831 não é elegíveis migrar à PMP (produção
máxima possível).
  

Elevação ao firmware mais recente
 

Antes que uma conversão possa ocorrer, os telefones precisam a versão do firmware mais
recente instalados.
 
A elevação Cisco unificou Telefones IP:
 

 
Firmware do telefone IP da elevação individualmente (em um telefone que fosse feito
originalmente para o uso com um CUCM)
 
 

Telefones da elevação PMP (produção máxima possível):
 

 
Promova o firmware do telefone de Multiplatform do 7800 e 8800 Series com a regra da
elevação

https://upgrade.cisco.com
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/213288-upgrade-ip-phone-firmware-individually.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5693-upgrade-the-firmware-of-the-7800-and-8800-series-multiplatfo.html


Promova o firmware na série de Multiplatform do Cisco IP Phone 7800 e 8800 com o
comando do navegador da Web
 
  

Licenciar tradicional
 

Se seu telefone é elegível para a conversão e você promoveu ao firmware mais recente,
você precisa então de comprar uma licença para cada telefone. Contacte seu vendedor para
detalhes em onde comprar as licenças.
 
Nota: Se você tem uma conta do CABO FLEXÍVEL, faixa clara para dobrar licenciar da
conta.
 
Você pedirá um do seguinte:
 

 
L-CP-E2M-88XX-CNV
 
 
L-CP-E2M-88XX-CNV
 
 
L-CP-M2E-88XX-CNV
 
 
L-CP-M2E-88XX-CNV
 
 

E2M significa que a licença está pretendida para a empresa à PMP (produção máxima
possível). M2E significa uma conversão da PMP (produção máxima possível) à empresa. A
atenção do pagamento à codificação para certificar-se de você compra correto.
 
Legenda de SKU da licença:
 

 
E2M - Empresa (CUCM/HCS) à PMP (produção máxima possível)
 
 
M2E – PMP (produção máxima possível) à empresa (CUCM/HCS)
 
 

Uma vez que você pede uma licença, você receberá um email com um certificado da
reivindicação enviado ao endereço email que foi incorporado naquele tempo a ordem foi
colocado. O certificado da reivindicação incluirá um Product Authorization Key (PAK) com
uma quantidade. O email igualmente incluirá um link para transferir o firmware da transição.
 
O exemplo 1. da licença para o fundo do email você verá SKU, a descrição, e a quantidade
de licenças que foi pedida. Adicionalmente, você pode clicar sobre os Certificados da
reivindicação do registro do link para ter as licenças carregadas em seus licença e portal do
registro.
 

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800/ta-p/3292584
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/upgrade-the-firmware-on-the-cisco-ip-phone-7800-and-8800/ta-p/3292584


 
Exemplo 2. da licença. Para este exemplo do certificado, o part number, a descrição do
produto, e a quantidade pedida estão listados. Adicionalmente, há um link para transferir o
firmware exigido da transição. O PAK é mostrado igualmente.
 

  
Conta tradicional
 

Se você tem uma conta tradicional, você navegaria ao software Cisco. Sob a licença,
selecione licenciar tradicional.
 

https://software.cisco.com/


 
Se você está sentindo que o esse seguro você gostaria de fazer esta conversão, dirija sobre
 para nublar-se Upgrader para terminar o processo.
 

  
Dobre licenciar da conta
 

Se você subscreve a uma conta do cabo flexível, não há nenhum custo adicional, mas a
quantidade é limitada ao número de usuários. Para obter mais informações sobre do plano
do cabo flexível da colaboração do Cisco, clique aqui.
 
Você pedirá um do seguinte:
 

 
L-CP-E2M-FLEX-CNV=
 
 
L-CP-M2E-FLEX-CNV=
 
 

Se você tem uma conta do cabo flexível, vá ao software Cisco. Sob a transferência & a
elevação, ferramenta de upgrade de produto seleta (POSTA).
 

https://upgrade.cisco.com
/content/dam/en/us/solutions/collateral/collaboration/cloud-collaboration/at-a-glance-c45-738046.pdf
https://software.cisco.com/


 
Se você está sentindo que o esse seguro você gostaria de fazer esta conversão, dirija sobre
 para nublar-se Upgrader para terminar o processo.
 

  
Conclusão
 

Trabalho agradável que figura para fora suas opções de conversão, você está agora em sua
maneira a uma solução que seja direita para seu negócio.
 

https://upgrade.cisco.com
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