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Permita a página da resposta automática em um
telefone de Multiplatform do 8800 Series do
Cisco IP Phone 

Introdução
 

Permitir a página da resposta automática no Cisco IP Phone permite que responda
automaticamente a toda a chamada recebida ou página sem você que tem que aceitar a
página. Esta característica é projetada trabalhar usando o telefone com altofalante ou uns
auriculares.
 
Para responder automaticamente a atendimentos quando a página da resposta automática
é permitida, tome a nota do seguinte:
 
Ao usar uns auriculares
 

Certifique-se de que seus auriculares estão conectados corretamente ao telefone.

Certifique-se de que o botão  dos auriculares está iluminado acima. Isto indica
que você está no modo dos auriculares.

Não use o botão  dos auriculares para começar ou terminar atendimentos.
Pressionar este botão desliga o modo dos auriculares. Use os botões e as teclas de
software pelo contrário.
Se você deseja comutar ao modo do telefone com altofalante, pressione simplesmente
o botão do telefone com altofalante. Isto desliga automaticamente o modo dos
auriculares e usa o telefone com altofalante.
Se você deseja comutar para ajustar o modo, levante simplesmente o monofone. Isto
desliga automaticamente o modo dos auriculares e usa o monofone.
 

Ao usar o telefone com altofalante
 

Certifique-se de que o botão  dos auriculares não está iluminado acima.
Deixe o monofone no berço.
Se você deseja comutar ao modo dos auriculares, pressione simplesmente o botão 

 dos auriculares. Isto desliga automaticamente o modo do telefone com
altofalante e usa os auriculares.
Se você deseja comutar para ajustar o modo, levante simplesmente o monofone. Isto
desliga automaticamente o modo do telefone com altofalante e usa o monofone.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como permitir a página da resposta automática em seu 8800
Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

8800 Series



●

Versão de software
 

11.0.1
  

Permita a página da resposta automática
 
Com a utilidade com suporte na internet
 

Etapa 1. Alcance a utilidade com suporte na internet de seu telefone IP a seguir clique o 
início de uma sessão Admin > avançou.
 

 
Etapa 2. Voz do clique.
 

 
Etapa 3. Usuário do clique.
 

 
Etapa 4. Na área de serviços suplementares, clique sobre o menu suspenso para a página
da resposta automática e escolha-o sim.
 

 
Etapa 5. O clique submete todas as mudanças.
 

 
Você deve agora ter permitido a página da resposta automática com a utilidade com suporte
na internet do telefone.
  

Com o GUI do telefone
 

Etapa 1. Pressione o botão dos aplicativos no telefone IP.
 



 

Etapa 2. Usando o botão do conjunto  da navegação, navegue às preferências de
usuário a seguir pressione a chave macia seleta.
 

 
Etapa 3. Escolha preferências de chamada a seguir pressione a chave macia seleta.
 



 

Etapa 4. Navegue à página da resposta automática e pressione então o botão direito 
 do conjunto da navegação para ajustá-lo a sobre.
 

 
Etapa 5. Pressione a chave macia do grupo.
 



 
Você deve agora ter permitido a página da resposta automática em seu Cisco IP Phone com
o GUI.
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