
Propriedades da Voz VLAN no Switches ESW2-
350G 

Objetivo
 

The Voice VLAN é usado quando o tráfego do equipamento de VoIP é atribuído a um VLAN
específico que esteja composto de dispositivos da Voz (tais como Telefones IP, pontos
finais de VoIP, e sistemas de voz). O interruptor pode automaticamente detectar e adicionar
membros da porta à Voz VLAN, e atribui o QoS (Qualidade de Serviço) configurado aos
pacotes da Voz VLAN. Se os dispositivos da Voz estão na Voz diferente VLAN, o
Roteadores IP está precisado de fornecer uma comunicação.
 
Este artigo explica como configurar propriedades da Voz VLAN no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurar propriedades da Voz VLAN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > propriedades. A página das propriedades abre:
 

 



 
Etapa 2. No campo do ID de VLAN da Voz, incorpore o ID do VLAN que é ser a Voz VLAN.
 

 
Etapa 3. Escolha o valor do CoS/802.1p deixam cair para baixo a lista. Isto é usado por
LLDP-MED como uma política da rede de voz. O valor varia de 0 a 7. à revelia, 5 é
selecionado.
 
Nota: Mudanças na causa do ID de VLAN, CoS/802.1p, e/ou DSCP da Voz o interruptor
para anunciar a Voz administrativa VLAN como uma Voz estática VLAN. Se ativação da Voz
VLAN da opção a auto provocada pela Voz externo VLAN é selecionada, a seguir os valores
padrão precisam de ser mantidos. O ID de VLAN não pode ser o VLAN padrão, mas pode
ser uma escala.



 
Etapa 4. Escolha o valor DSCP que é usado pelo LLDP-MED como uma política da rede de
voz da lista de drop-down DSCP. À revelia, 46 são selecionados.
 

 
Etapa 5. Na área dinâmica das configurações de vlan da Voz, clique um dos seguintes
campos para desabilitar ou permitir a Voz dinâmica VLAN.
 



• Permita a auto Voz VLAN — Ajuste a Voz dinâmica VLAN à telefonia OUI (Organization
Unique Identifier). O interruptor adiciona automaticamente a porta à Voz VLAN se recebe
um pacote que o endereço MAC de origem combine esse do telefone OUI.
 
• Permita a telefonia OUI — Permite a Voz dinâmica VLAN no modo da telefonia OUI.
 
• Desabilitação — Auto Voz VLAN das inutilizações ou telefonia OUI.
 

Nota: Se você não escolhe permita a auto Voz VLAN, saltam para pisar 7.
 

 
Etapa 6. No auto campo da ativação da Voz VLAN, se a auto Voz VLAN é permitida, clique
uma das seguintes opções.
 

• Imediato — Ative imediatamente a auto Voz VLAN.
 
• Pelo disparador externo da Voz VLAN — Quando o dispositivo detecta uma propaganda
da Voz VLAN, a auto Voz VLAN está ativada.
 

Nota: Reconfigure o ID de VLAN da Voz, o CoS/802.1p ou o DSCP manualmente de seus
valores padrão que conduzem a uma Voz estática VLAN, que tenha a alta prioridade do que
exprima o CLÃ que é instruído dos origens externa.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 



  
Auto Voz VLAN do reinício
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > a auto Voz VLAN. A auto página da Voz VLAN abre:
 

 
Etapa 2. Voz VLAN do reinício do clique auto. Uma nova janela aparece:
 

 



Etapa 3. APROVAÇÃO do clique para reiniciar a auto Voz VLAN. A Voz VLAN do padrão é
usada e todo o Switches na rede com a auto Voz VLAN permitida reinicia seus processos
da descoberta e da sincronização.
  

Artigos relacionados
 

Configuração de Smartport no Switches ESW2-350G
 
Configuração da interface de Smartport no Switches ESW2-350G
 
Configuração dos ajustes da interface de VLAN no Switches ESW2-350G
 
Configuração da telefonia OUI no Switches ESW2-350G
 
Configuração da interface da telefonia OUI no Switches ESW2-350G
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4054
ukp.aspx?vw=1&articleid=4055
ukp.aspx?vw=1&articleid=4086
ukp.aspx?vw=1&articleid=4119
ukp.aspx?vw=1&articleid=4118

	Propriedades da Voz VLAN no Switches ESW2-350G
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar propriedades da Voz VLAN
	Auto Voz VLAN do reinício
	Artigos relacionados


