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Conecte o Cisco IP Phone 8861 a uma rede
Wireless 

Objetivo
 

O telefone 8861 do Protocolo IP de Cisco é equipado com uma característica sem fio que
permita que um usuário fique conectado em qualquer lugar à proximidade da rede. Os 8861
fornece-lhe a opção para conectar a um visível ou hidden às redes Wireless. Um benefício
de ter hidden uma rede é que reduz as possibilidades de ser encontrado por usuários e
tentando se juntar à rede.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como conectar a um Wireless Local Area Network em
um Cisco IP Phone 8861.
 
Nota: Para usar o telefone em uma rede do Wi-fi, você deve usar um adaptador da potência
para pôr o telefone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

CP-8861
  

Versão de software
 

11.0
  

Conecte a uma rede Wireless
 

Conecte a uma rede de transmissão
 
Etapa 1. Se o telefone é prendido, desconecte o cabo do Ethernet e obstrua dentro o
adaptador da potência.
 
Etapa 2. No Cisco IP Phone, pressione o botão da engrenagem para alcançar a informação
e o menu de configurações.
 



 
Etapa 3. Na informação e no menu de configurações, navegue à configuração de rede

usando o botão e a imprensa da navegação do círculo seletos.
 

 
Etapa 4. No menu da configuração de rede, navegue à configuração do Wi-fi e pressione 
seleto.
 



 
O telefone conduz um processo sem fio da exploração para procurar por redes na área.
 

 
Etapa 5. Escolha o Service Set Identifier (SSID) aplicável da rede. Pressione a chave de
navegação center para selecionar. Se você quer conectar hidden a uma rede SSID, salte à 
conexão hidden a uma seção da rede.
 
Nota: Neste exemplo, o SSID escolhido é Cisco-Wireless-5GHz.
 

 
Etapa 6. (opcional) no menu de configuração do SSID, que é neste caso Cisco-Wireless-
5Ghz, escolhe o modo em que os usos da rede cifrar senhas e autenticar clientes.
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Nota: Neste exemplo, o PSK é escolhido e somente porque é a única opção disponível na
rede escolhida.
 

 
Etapa 7. Incorpore a frase de passagem ou a senha da rede escolhida ao campo da frase
de passagem.
 

 

Etapa 8. (opcional) escolhe um modo do 802.11 pressionando o botão  da
navegação. As opções são:
 

Auto — O telefone IP fará a varredura dos canais ambos os 2.4 gigahertz gigahertz e 5 e
tentará associar ao Access point com o sinal o mais forte.
2.4 gigahertz — O telefone IP fará a varredura somente para os canais 2.4 gigahertz e
indicará os canais 2.4 gigahertz após a associação.
Gigahertz 5 — O telefone IP fará a varredura somente para os canais gigahertz 5 e indicará
os canais gigahertz 5.
 

Nota: Neste exemplo, o gigahertz 5 é escolhido.
 



 
Etapa 9. A imprensa conecta.
 

 
Etapa 10. Uma mensagem parecerá informá-lo que você conectou com sucesso à rede
Wireless. Pressione ESTÁ BEM para retornar ao menu da configuração de rede.
 
Nota: Se seu telefone foi conectado previamente a uma rede Wireless, dissociar-se-&z do
SSID e o telefone recarregará.
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Conecte hidden a uma rede
 
Etapa 1. Na conexão ao menu do Wi-fi, escolha outro conectar hidden a uma rede SSID.
 

 
Etapa 2. Escolha o modo de segurança apropriado da rede SSID. Uma lista de modos de
segurança aparece. Está abaixo uma lista dos modos de segurança disponíveis apoiados e
o gerenciamento chave e os tipos de criptografia que podem ser usados para cada modo.
 

EAP-FAST — A autenticação Protocolo flexível da autenticação extensível através do
Tunelamento seguro (EAP-FAST) é um framework de autenticação um pouco do que um
mecanismo da autenticação específico. Você será exigido inscrever um usuário -
identificação e senha.
PEAP-GTC — A placa de token Protocolo-genérica protegida da autenticação extensível
(PEAP-GTC) é um método proprietário de Cisco como um substituto a PEAP-MSCHAPv2.
Você será exigido inscrever um usuário - identificação e senha.
PEAP-MSCHAPv2 — A versão 2 protegida do protocolo de autenticação de cumprimento do
desafio de Protocolo-Microsoft da autenticação extensível (PEAP-MSCHAPv2) é um
protocolo que encapsule o EAP dentro de um túnel cifrado do Transport Layer Security (TLS).
Você será exigido inscrever um usuário - identificação e senha.
WEP — O modo de segurança do Wired Equivalent Privacy exige que a chave de WEP
estático (senha) deve ser incorporada. Esta opção é ao mais menos segura.
PSK — A chave pré-compartilhada deve ser configurada. Incorpore uma senha formatada
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hexadecimal.
Nenhum — Escolha este modo de segurança se a rede não tem as medidas de segurança
reforçadas.
 

Nota: Neste exemplo, o PSK é escolhido.
 

 
Etapa 3. Pressione seleto.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o nome da rede SSID no campo do nome de rede (SSID).
 
Nota: Neste exemplo, Morty é usado.
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Etapa 5. Incorpore a frase de passagem ou a senha da rede escolhida ao campo da frase
de passagem.
 

 

Etapa 6. (opcional) escolhe um modo do 802.11 pressionando o botão  da
navegação. As opções são:
 

Auto — O telefone IP fará a varredura dos canais ambos os 2.4 gigahertz gigahertz e 5 e
tentará associar ao Access point com o sinal o mais forte.
2.4 gigahertz — O telefone IP fará a varredura somente para os canais 2.4 gigahertz e
indicará os canais 2.4 gigahertz após a associação.
Gigahertz 5 — O telefone IP fará a varredura somente para os canais gigahertz 5 e indicará
os canais gigahertz 5.
 

Nota: Neste exemplo, o automóvel é usado.
 



 
Etapa 7. A imprensa conecta.
 

 
Etapa 8. Uma mensagem parecerá informá-lo que você conectou com sucesso à rede
Wireless. Pressione ESTÁ BEM para retornar ao menu da configuração de rede.
 
Nota: Se seu telefone foi conectado previamente a uma rede Wireless, dissociar-se-&z do
SSID e o telefone inicializará e recarregará.
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