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Conheça os telefones de Multiplatform do 8800
Series do Cisco IP Phone 

 
Introdução
 

Os telefones de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP Phone são baseados no mesmo
hardware que os telefones do Cisco enterprise mas têm o software diferente enquanto apoia
o Controle de chamadas da 3ª parte (3PCC). Estes modelos apoiam a maioria de
características de telefones dos TERMAS de Cisco com ID refrescado e experiência
aumentada do usuário.
 
Os telefones eficazes na redução de custos de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP
Phone são ideais para pequeno às grandes empresas que procuram as comunicações de
alta qualidade, FULL-caracterizadas do protocolo voice over internet (VoIP). Estes
Telefones IP são um grande ajuste para os clientes que usam o analógico ou telefones
digitais tradicionais hoje e os querem avançar ao Cisco IP Phone um sistema, se em-locais
distribuídos, da nuvem, ou nas configurações híbridas. É igualmente ideal para
trabalhadores intelectuais, assim como o pessoal administrativo, administrativo, e executivo.
Igualmente trabalha bem em ambientes compartilhados do espaço de trabalho.
 
Este artigo apresenta os recursos e benefício dos telefones de Multiplatform do 8800 Series
do Cisco IP Phone. 
 
Nota: Para conhecer a comparação entre o 8800 Series do Cisco IP Phone, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

CP-8841
CP-8851
CP-8861
  

Características do produto
 

Opções de distribuição flexíveis com os em-locais, hospedados e a nuvem com faísca de
Cisco, junto com o Controle de chamadas da terceira parte
Cisco Expressway para o trabalhador remoto único sinal-no acesso sem um cliente do Virtual
Private Network (VPN)

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5320
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Linha inteiramente programável chaves
por-linha característica do Multi-atendimento da aparência
diodo emissor de luz da Tri cor para a linha chaves
Chaves funcionais fixas para uma experiência contínua do usuário
pino de madeira do Volume-controle que fornece o ajuste de nível de decibéis fácil do
monofone, do orador do monitor, e da campainha
Indicadores e teclas de software de alta resolução do grayscale
Conferências, Mensagem, chaves do diretório, e uma navegação em dois sentidos
A IEEE integrada comuta para reduzir custos da instalação e para desordená-los no desktop
Característica wireless no modelo do Cisco IP Phone 8861
Apoio chave do módulo de expansão (KEM)
Bluetooth integrado
  

Opiniões do produto
 
Opinião do painel dianteiro
 

O painel dianteiro mostra a exibição de LED, o monofone, a linha programável chaves, as
teclas de software, a almofada do número, a navegação, e os botões de tarefa comuns do
telefone tais como o diretório, o volume, o mudo, a conferência, a transferência, a posse, os
aplicativos, as mensagens, o telefone com altofalante, e os auriculares, a saída, e o
atendimento do fim.
  

Cisco IP Phone 8861
 

Este modelo, junto com o Cisco IP Phone 8841 e o Cisco IP Phone 8851, é similar. As
diferenças física principais são que o Cisco IP Phone 8841 não tem nenhum porta usb
quando o Cisco IP Phone 8851 tiver um único porta usb e o Cisco IP Phone 8861 tem duas
portas, uma para KEM e uma para o carregamento USB.
 

 



  
Opinião do painel traseiro
 

O painel traseiro mostra um número de portas tais como o 48VDC, a rede, o acesso, o
auxiliar, o monofone e os auriculares; e entalhes para o suporte do telefone. Igualmente
mostra os porta usb para o carregamento e o módulo de expansão chave.
  

Cisco IP Phone 8841
 

Cisco IP Phone 8851
 



Cisco IP Phone 8861
 

 
Conteúdos do pacote
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a)  b) 
 

c)     d) 
 

e) 
 

b) Cabo do Ethernet
 
c) Suporte do telefone
 
d) Cabo do monofone
 
e) Monofone
  

Requisitos mínimos
 

Um interruptor ou um roteador que tenham o apoio PoE, o adaptador do injetor PoE, ou das
energias AC
navegador da Web Java-permitido para a configuração com base na Web
  

Configurações padrão
 

a) Cisco IP Phone 8841 ou Cisco IP Phone 8851 ou Cisco IP Phone 8861

Parâmetro Valor padrão
Nome de usuário cisco
Senha cisco
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT LAN

Atribuído pelo servidor
DHCP

IP da reserva LAN 192.168.1.240
Máscara da sub-rede 255.255.255.0



Detalhes técnicos

Estes diodos emissores de luz e ícones indicam o estado do dispositivo segundo que estado
estão.

Botões de tarefa

Coloque um
atendimento

Vai o fora-gancho antes ou depois de discar
um número.

Risque um número Pressione o Redial.
Comute para ajustar
durante um
atendimento

Pegare o monofone.

Comute ao orador ou
aos auriculares
durante um
atendimento

Pressione  ou  , a seguir
pendure acima o monofone.

Mudo e un-mudo um
atendimento Pressione   o botão.
Veja o histórico da
chamada Imprensa  > histórico da chamada.

Guarde e recomece
um atendimento

Imprensa  para pôr uma posse
chamar, e para pressioná-la outra vez para
recomeçar o atendimento. 

Transfira um
atendimento ao
número novo

A imprensa , incorpora o número, a
seguir pressiona-o outra vez.

Coloque uma
chamada de
intercomunicação

Pressione o botão do intercomunicador, a
seguir incorpore um número caso necessário.
Fale depois que você ouve o tom.

Comece uma
teleconferência padrão Pressione , discar o participante, a

seguir pressione o botão outra vez.
Silencie o anel para
uma chamada
recebida

Pressione o botão do volume para baixo uma
vez.

 

Botões Line Button

Vermel
ho,
piscando

Linha remota na posse.

Vermel
ho,
constante

Linha remota no uso (linha compartilhada ou linha
estado)

Âmbar
, piscando

Chamada recebida ou atendimento da reversão.

A privacidade no uso, intercomunicador de sentido único,



Âmbar
, constante

não perturba (DND) ativo ou registrado em um grupo de
buscas.

Verde,
piscando

Atendimento guardado

Bom
dia verde,
constante

Chamada ativa ou chamada de intercomunicação em
dois sentidos.

 

Teclas de software

Tudo
chama

Alista atendimentos toda faltados, colocados, e
recebidos.

Resposta Responda a uma chamada recebida.
Aplicar Confirme uma seleção.
Chamada Inicie um atendimento.

Rechamada Receba uma notificação quando uma extensão
ocupada se torna disponível.

Cancel Cancele uma ação ou retire uma tela sem aplicar
mudanças.

Cancele Cancele todos os valores.
Supressão Suprima de uma entrada.
Del
Chamada Suprima de um atendimento do histórico da chamada.

Detalhes
Abre os detalhes para um atendimento a partidos
múltiplos nos registros de chamada faltados,
colocados, e recebidos.

Discagem um número selecionado.

Desvie Envie ou reoriente um atendimento ao correio de voz
ou a um número de telefone predeterminado.

Edite Altere a entrada destacada.

Telefone a ícones da tela

Off-hook
On-hook

Atendimento conectado

Chamada recebida

Atendimento faltado

Atendimento recebido

Atendimento colocado

Chamar o atendimento do resumo da posse

 

Caracterize ícones
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Índices relacionados
 

Restaure o telefone de Multiplatform do 7800 ou 8800 Series do Cisco IP Phone às
configurações padrão
Configurar ajustes do SORVO modelos no telefone IP SP-3PCC e BE-3PCC
 

 
 

Espera da mensagem

Linha compartilhada no uso

Linha de discagem da velocidade 

A linha linha indicador-monitorada estado é em uso

A linha linha indicador-monitorada estado é inativa

A linha linha indicador-monitorada estado está soando

A linha linha indicador-monitorada estado é dentro não
perturba (o DND)

 

sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5234
sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5234
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5236
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