
Configuração da interface do identificador
exclusivo organizacional (OUI) da telefonia no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

A página da relação da telefonia OUI permite que você adicione uma relação à Voz VLAN
baseada no identificador OUI. É usada igualmente para configurar o modo OUI QoS na Voz
VLAN. O telefone fabrica é menos em número daqui onde os OUI são menos assim quando
uma porta está permitida com uma Voz VLAN e um dispositivo está conectado à porta o
interruptor reconhece o tipo do interruptor seja conectado com a telefonia OUI. Este artigo
explica como adicionar uma relação da telefonia OUI à Voz VLAN no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para a configuração de uma relação da telefonia OUI você pode precisar de adicionar
uma telefonia OUI. Refira caso necessário a configuração do identificador exclusivo
organizacional (OUI) da telefonia do artigo no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração da relação da telefonia OUI
 
Voz VLAN a Port/LAG
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web para escolher o 
gerenciamento de VLAN > a Voz VLAN > relação da telefonia OUI. A página da relação da
telefonia OUI abre:
 



 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de relação dos iguais do tipo de interface à lista de drop-down a que
o tipo da relação a necessidade da telefonia OUI configurou.
 
Etapa 3. O clique vai mostrar somente o tipo de interface particular escolhido em etapa 2.
 

 
 
Etapa 4. Clique a interface desejada e o clique edita para configurar uma relação para ser
uma porta da Voz baseada OUI VLAN da telefonia. A janela de configuração da relação da
edição aparece.
 



 
Etapa 5. Clique a relação da porta ou RETARDE-SE botão de rádio e escolha-se a porta ou
RETARDE-SE da lista de drop-down respectiva a que a configuração precisa de ser
aplicada.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da sociedade de VLAN
da telefonia OUI para ver se há a porta ou a RETARDAÇÃO da Voz baseada OUI VLAN da
telefonia. Os pacotes recebidos se combinam a relação que está configurada na telefonia
OUI, a seguir essa porta ou retardação são incluídos na Voz VLAN.
 

 
Passo 7. O modo de The Voice VLAN QoS consiste em dois campos que permite que os
parâmetros de QoS sejam atribuídos pela porta ou a RETARDAÇÃO aos pacotes de voz.
 

• Todos — Os parâmetros de QoS são usados em todos os pacotes que são classificados
à Voz VLAN.
 
• MAC address do origem de telefonia — Os parâmetros de QoS são usados somente em
pacotes dos Telefones IP.
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
 



  
Copie a configuração de Port/LAG às portas múltiplas/retardações
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web para escolher o 
gerenciamento de VLAN > a Voz VLAN > relação da telefonia OUI. A página da relação da
telefonia OUI abre:
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da relação de que a configuração deve ser copiado.
 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique para copiar os ajustes.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com os nomes da relação separados pelas vírgulas a que você deseja
a configuração da interface a ser copiada.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
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