
Registrar novamente rapidamente depois que
repartição do controlador do atendimento em um
Cisco IP Phone 8800 
Introdução
 
Um controlador do atendimento, chamado frequentemente um central telefônica privada do
protocolo de internet (IP PBX), é essencialmente um server que controle uma Voz sobre a rede IP
(VoIP). Cada telefone na rede precisa de ser registrado com um IP PBX. Algumas opções incluem
 Cisco BroadCloud, ou as Plataformas dechamada da terceira apoiadas que incluem o asterisco,
o Centile, e o Metaswitch. Este artigo inclui algumas pontas curtos em como fazer estes mais
eficiente do processo ajustando um valor de temporizador do Session Initiation Protocol (SIP) e
adicionando um código de status da resposta que segura a entrada também.
 
Às vezes, um controlador do atendimento precisa de recarregar. Isto pode ser devido a uma
configuração ou a uma elevação nova, que variem segundo o software que executa o controlador
do atendimento. Atrasos no re-registro de um telefone do 8800 Series depois que uma repartição
do controlador do atendimento pode ser disruptiva a uma comunicação se feito durante horas de
negócio.
 
O SORVO é o protocolo o mais usado frequentemente que sessões da Voz e do vídeo dos
controles sobre uma rede IP. O SORVO facilita a vídeo conferência, o VoIP, e as mensagens
instantâneas. A configuração de temporizadores do SORVO permite-o de melhorar a
Interoperabilidade e o desempenho dos dispositivos no ambiente de rede.
 
Quando o registro falha com um código da resposta do SORVO que não combine o registro
<Retry RSC>, o Cisco IP Phone espera o intervalo de tempo especificado antes de experimentar
de novo. Se este intervalo é 0, o telefone para de tentar. Este valor deve ser maior do que o valor
de Intvl da nova tentativa registro, que não deve ser 0. que abaixam o intervalo longo da nova
tentativa do registro causa menos hora de passar entre tentativas do registro.
 
Os códigos de status da resposta de registro (RSC) são os códigos ajustados que ajudam a
identificar o problema quando um página da web não carregará corretamente. Um código de 407
significa que a autenticação de proxy está exigida para usar o proxy.
  
Objetivo
 
Este artigo explica como reduzir o tempo onde toma para registrar novamente depois que uma
repartição do controlador do atendimento em seu 8800 Series do Cisco IP Phone com firmware
do multiplatform.
  
Dispositivos aplicáveis
 

 
88xx Series do Cisco IP Phone com firmware do multiplatform
 
  

Versão de software
 

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/


11.2.3
 
  

Alcance a página de utilitário com base na Web do telefone
 
Etapa1. Você precisa de conhecer o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
telefone. Os Telefones IP de Cisco não vêm com um endereço IP padrão. Se você não sabe
encontrar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de seu telefone, clica aqui 
para instruções.
 
Etapa 2. Alcance a página de utilitário com base na Web, igualmente chamada a interface gráfica
de usuário (GUI), de seu telefone IP. Se você gostaria de instruções em como alcançar o página
da web de um telefone IP do 6800 Series, clica aqui.
 
Etapa 3. Uma vez que você tem o acesso à página de utilitário com base na Web do telefone,
seja certo escolher o início de uma sessão ambos os Admin e avançado no direita superior da
tela.
 

 
Nota: Uma outra opção é incorporar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
telefone e adicionar /admin/advanced no navegador da Web.
 

 
Etapa 4. Selecione a Voz e SORVA-A então.
 

 
Etapa 5. Enrole para baixo PARA SORVER valores de temporizador (segundo) e para abaixar a 
nova tentativa Intvl longo registro a um número menor do que o padrão de 1200. Isto causa
menos hora de passar entre tentativas do registro.
 

 
Etapa 6. (opcional) sob o código de status da resposta que segura, registro RSC da nova
tentativa do grupo a 407 de modo que a autenticação de proxy seja exigida para usar o proxy.
 

 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


O telefone tomará agora menos tempo registrar novamente seu 8800 Series do Cisco IP Phone
com firmware do multiplatform depois que o controlador do atendimento executa uma repartição.
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