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Coloque uma posse chamar com parque de
chamadas em um telefone de Multiplatform do
8800 Series do Cisco IP Phone 
Objetivo
 
A característica do parque de chamadas em seu Cisco IP Phone permite que você coloque uma
posse chamar e recupere então o atendimento você mesmo ou deixa alguma outra pessoa
recuperar o atendimento usando um outro telefone no sistema. Antes de usar esta característica,
seu administrador de rede deve configurar os números de extensão primeiramente onde os
atendimentos podem ser estacionados.
 
Este artigo aponta explicar algumas possibilidades em como colocar uma posse chamar com a
característica do parque de chamadas no firmware de Multiplatform do 8800 Series do Cisco IP
Phone.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

8800 Series do telefone IP | 11.0.1 (transferência o mais tarde)
 

Os telefones do 8800 Series providos neste artigo não são os telefones da empresa que usam um
controlador específico do atendimento. Se você gostaria de comparar os dois tipos diferentes de
telefones, a verificação para fora compara & contrasta: Os telefones & Cisco IP PMP (produção
máxima possível) de Cisco unificaram Telefones IP.
  
Telefones com firmware de Multiplatform
 
Os telefones PMP (produção máxima possível) exigem o serviço de um provedor de serviços da
telefonia pelo Internet (ITSP) ou um server do Controle de chamadas do central telefônica privada
(PBX) IP. O WebEx que chama, soa a central, e Verizon é exemplos de um ITSP. Alguns
exemplos dos serviços IP PBX que funcionam com os telefones de Cisco PMP (produção máxima
possível) incluem, Plataformas marcam, dos Centile, e do Metaswitch.
 
Este os controladores do atendimento ITSP e IP PBX são um sistema separado em que o
telefone e o controlador do atendimento se comunicam um com o otro para proporcionar serviços
tais como o parque de chamadas e o correio de voz. Desde que os telefones PMP (produção
máxima possível) não usam um controlador específico do atendimento, o acesso e os
procedimentos variam.
 

 
Comandos possible ao usar o asterisco e o FreePBX
 
Um dos padrões comuns é *70 para fazer um parque de chamadas.
 

Cada controlador do atendimento pode seguir procedimentos diferentes, assim que nós não
podemos dizer-lhe exatamente como o vosso trabalhará. Para a informação e a ajuda com seus
comandos do correio de voz do específico, refira os locais da ajuda do fornecedor que você
escolheu. Se você tem um administrador, você pode contactá-los para detalhes e o treinamento
possível.

https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


Um dos padrões comuns é *71 para recuperar o atendimento.
 
Este vídeo pode ser útil se você usa FreePBX: Estacionamento de atendimento com FreePBX.
 
Mais uma vez, é o melhor contactar a pessoa essa estabelecido seu sistema de telefone para os
detalhes específicos a sua instalação.
  
Outras opções possíveis
 
Etapa 1. Responda chamar seu telefone IP.
 

Nota: Neste exemplo, um atendimento de 8841 é recebido.
 
Etapa 2. Pressione a chave macia da página seguinte para mostrar outras opções para teclas de
software.
 

Etapa 3. Pressione a chave macia do parque.
 

https://www.youtube.com/watch?v=XBcN9kwhNKc


Etapa 4. Entre em um dos números de extensão configurados para o estacionamento de
atendimento e pressione então o botão  da libra em seu telefone.
 

Nota: Neste exemplo, 705 são usados.
 

Etapa 5. (opcional) se o atendimento deve ser recuperada mais por alguém, comunica-lhes o
número de extensão para o atendimento estacionado.
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