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As audioconferências e as reuniões
estabelecidas sobre 8800 Series Multiplatform
do Cisco IP Phone telefonam 

Objetivo
 

Estabelecer audioconferências e reuniões é possível no Cisco IP Phone a fim falar com os
povos múltiplos em um atendimento. Quando em um atendimento, você puder discar um
outro contato para adicionar-los à chamada existente. Se você tem múltiplas linhas, você
pode igualmente combinar dois atendimentos através de duas linhas.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como estabelecer audioconferências e reuniões sobre seu
8800 Series do Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicáveis
 

8800 Series
  

Versão de software
 

11.0.1
  

Audioconferências e reuniões estabelecidas
 
Adicionar um outro contato a uma chamada existente
 

Etapa 1. Quando um atendimento for ativo, pressione o botão Conference Button
 em seu telefone IP.
 

 



Etapa 2. Perfurador no número de telefone do contato que você deseja adicionar ao
atendimento e pressionar então o atendimento.
 
Nota: Neste exemplo, 705 são usados como o número do contato.
 

 

Etapa 3. Pressione o botão Conference Button outra vez.
 
Você deve agora com sucesso ter adicionado o contato à chamada existente.
 

  
Conferência com código da estrela
 

A característica do código de The Star permite que você combine diversos atendimentos em

uma conferência com apenas uma única imprensa do botão Conference Button  .
 
Permita o código da estrela
 
Etapa 1. Usando seu computador, o início de uma sessão à utilidade com suporte na



internet do telefone IP e o início de uma sessão Admin do clique > avançaram.
 

 
Etapa 2. Clique a Voz e a extensão onde você quer permitir o código da estrela.
 
Nota: Neste exemplo, Ext1 é escolhido.
 

 
Etapa 3. Sob a área dos conjuntos de recurso do atendimento, clique o menu suspenso
para a conferência único Hardkey e escolha-o sim.
 

 
Etapa 4. Incorpore o número do bridge de conferência URL precedido pela * no campo URL
do bridge de conferência. Este é o server que permitiria que um grupo de pessoas se
juntasse em uma única chamada telefônica através de uma sala de reuniões virtual.
 
Nota: Neste exemplo, *55 é usado.
 

 
Etapa 5. O clique submete todas as mudanças.
 

 



Etapa 6. Em seu telefone IP, faça um atendimento de uma linha.
 
Nota: Neste exemplo, o atendimento é feito a 53669.
 

 
Etapa 7. Quando o atendimento é respondido, faça um outro atendimento da mesma linha.
Quando a segunda chamada é respondida, adicionar mais chamadas ativa usando a
mesma linha.
 
Nota: Neste exemplo, um outro atendimento é feito a 705.
 

 
Etapa 8. Quando você adicionou completamente todos os participantes, pressione o botão
Conference Button para combinar todas as chamadas ativa em uma que encontra-se.
 



 
Você deve agora ter estabelecido uma audioconferência usando o código da estrela.
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