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Controle ajustes do indicador e do papel de
parede da bota em um telefone de Multiplatform
do 8800 Series do Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Os telefones de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone compreendem um grupo
dos telefones FULL-caracterizados do protocolo voip (VoIP) que fornecem uma
comunicação de voz sobre uma rede IP. Os telefones fornecem todas as características de
telefones tradicionais do negócio, tais como o encaminhamento de chamada, riscar, a
velocidade que discam, as chamadas de transferência, e conferência a chamada. Os
telefones de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone são visados para as soluções
que são centradas no Session Initiation Protocol (SIP) da terceira - central telefônica privada
(PBX) baseado IP.
 
Os telefones de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone permitem que você
personalize ajustes tais como o nome do telefone, indicador da bota, papel de parede,
logotipo, screensaver, indicador do brilho, ajuste claro traseiro, e assim por diante. Você
pode mesmo usar uma imagem para personalizar o fundo e para fazer-lhe o papel de
parede na tela do telefone.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar os ajustes do papel de parede através da
utilidade com suporte na internet ou da interface gráfica de usuário (GUI) de seu telefone de
Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1
  

Controle o indicador e o papel de parede da bota no 8800
Series do Cisco IP Phone
 
Configurar o indicador e o papel de parede da bota com a utilidade com suporte
na internet
 

Etapa 1. Transfira arquivos pela rede o papel de parede feito sob encomenda a um Trivial
File Transfer Protocol (TFTP) ou o server do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) copia
então o Uniform Resource Locator (URL) ou a relação. A imagem tem que estar um erro de
arquivo do .png ou do .jpg com 24 cores do bit-por-pixel e a uma dimensão de 800 x 480
pixéis.
 
Nota: Neste exemplo, as imagens do .png com nome de arquivo cisco-logo-800x480.png e
cisco-wallpaper-800x480.png salvar no servidor TFTP.



 
Etapa 2. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP entram então como
o Admin.
 
Nota: Para aprender como configurar a senha em seu telefone de Multiplatform do 7800 ou
8800 Series, clique aqui.
 

 
Etapa 3. Clique avançado.
 

 
Etapa 4. Voz do clique.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato de seu
dispositivo. Neste exemplo, o telefone IP de Cisco 8861 é usado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5460
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Etapa 5. Usuário do clique.
 

 
Etapa 6. Na área de tela, escolha o tipo de indicador da lista de drop-down do indicador da
bota. As opções são:
 

Padrão — Não há nenhum indicador da bota à revelia.
Imagem da transferência — O telefone indica a imagem configurada do fundo em cima
da bota acima.
Logotipo — O telefone indica o logotipo configurado do fundo em cima da bota acima.
Texto — O telefone indica o texto configurado do indicador da bota em cima da bota
acima.
 

 
Nota: Neste exemplo, o texto é escolhido.
 
Etapa 7. (opcional) se o texto é escolhido na etapa 6, incorpora o texto do indicador da bota
ao campo de indicador do texto. Neste exemplo, a boa vinda é incorporada.
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Etapa 8. Escolha o tipo de indicador do papel de parede da lista de drop-down do fundo do
telefone. As opções são:
 

Padrão — Não há nenhum papel de parede à revelia.
Imagem da transferência — O telefone indica a imagem configurada do fundo.
Logotipo — O telefone indica o logotipo configurado do fundo.
 

 
Nota: Neste exemplo, a imagem da transferência é escolhida.
 
Etapa 9. No campo URL da transferência da imagem, entre no trajeto onde a imagem do
papel de parede foi transferida arquivos pela rede. A URL deve incluir o nome TFTP ou de
Server do HTTP (ou o IP address), o diretório, e o nome de arquivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-800x480.png é
usado.
 
Etapa 10. (opcional) no campo URL do logotipo, entra no trajeto onde o logotipo foi
transferido arquivos pela rede. A URL deve incluir o nome TFTP ou de Server do HTTP (ou
o IP address), o diretório, e o nome de arquivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-800x480.png é usado.
 
Etapa 11. O clique submete todas as mudanças.



 
Nota: O telefone não recarrega depois que você muda a imagem de fundo URL. A imagem
baixada será indicada automaticamente como o papel de parede em seu telefone IP.
 

 
O indicador da bota deve olhar como a imagem abaixo:
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado o indicador da bota e os ajustes do papel de
parede em seu 8800 Series Multiplatform do Cisco IP Phone telefonam com a utilidade com
suporte na internet.
  

Configurar o papel de parede com o GUI do telefone IP
 

Usando o GUI de seu telefone IP, você pode ajustar um papel de parede. Siga estas etapas
para configurar o papel de parede em seu telefone IP:
 
Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos em seu telefone IP.
 



 

Etapa 2. Escolha preferências de usuário usando o botão do conjunto  da navegação.
 

 
Etapa 3. Escolha preferências da tela.
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Etapa 4. Escolha o papel de parede.
 

 

Etapa 5. Pressione o botão do conjunto  da navegação para escolher o papel de
parede. As opções são:
 

Padrão — Não há nenhum papel de parede à revelia.
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Imagem da transferência — O telefone indica a imagem configurada do fundo. Se esta
opção é escolhida, siga as instruções usando a utilidade com suporte na internet.
Logotipo — O telefone indica o logotipo configurado do fundo. Se esta opção é
escolhida, siga as instruções usando a utilidade com suporte na internet.
 

 
Nota: Neste exemplo, o logotipo é escolhido.
 
Etapa 6. Pressione a chave macia do grupo para salvar o ajuste do papel de parede.
 



 
Etapa 7. Pressione o botão  dos aplicativos em seu telefone IP para ver o papel de
parede.
 

 
Você deve agora com sucesso ter controlado os ajustes do papel de parede em seu
telefone de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone com o GUI.
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