
Conecte o Switches do SG200/300 Series com o
telefone do SPA500 Series com o protocolo de
descoberta da camada de enlace (LLDP) 

Objetivo
 

O protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) permite que um dispositivo
reconheça os vizinhos do dispositivo. LLDP fornece a informação tal como o tipo de
dispositivo, de endereços MAC, e de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
dos dispositivos. Este artigo explica como conectar o Switches SG200/300 com as séries
dos TERMAS telefona com LLDP. Este procedimento pode ser usado com todo o telefone
IP de Cisco ou do dispositivo que puder configurar LLDP.
 
Nota: Com Produtos da Cisco esta conexão pode ser feita com o Cisco Discovery Protocol
(CDP) ou o LLDP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches do SG200/300 Series 
• Telefone do SPA500 Series
  

Versão de software
 

• 1.2.7.76 [SG300] 
• 7.5.4 [SPA500]
  

Conecte SG200/300 com o SPA500 com LLDP
 
Crie o VLAN no SG200/300
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de VLAN >
criam o VLAN.
 

 
Etapa 2. Crie um VLAN no Switches do SG200/300 Series.
 
Nota: Para criar um VLAN, siga as etapas mencionadas na configuração de VLAN do artigo



no Switches controlado 200/300 Series.
  

Exprima a configuração do ID de VLAN no SG200/300
 

Etapa 1. O log ao utilitário de configuração da Web e escolhe o gerenciamento de VLAN > a
Voz VLAN > propriedades.
 

 
Etapa 2. Incorpore o ID que você gostaria de atribuir à Voz VLAN no campo do ID de
VLAN da Voz.
 
Nota: Para obter mais informações sobre da Voz VLAN, refira por favor a configuração de
VLAN da Voz do artigo no Switches controlado 200/300 Series.
  

Permita LLDP no SG200/300
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - LLDP > propriedades.
 



 
Etapa 2. Para permitir LLDP no Switches do SG200/300 Series, verifique a caixa de seleção
da possibilidade.
 
Nota: Para obter mais informações sobre de LLDP, consulte por favor a configuração das
propriedades do protocolo de descoberta da camada de enlace do artigo no Switches
controlado 200/300 Series.
  

Permita LLDP-MED no SG200/300
 

Uma política de rede LLDP-MED é um grupo de ajustes de configuração para um aplicativo
em tempo real tal como a Voz ou o vídeo. Uma política de rede é incluída nos pacotes que
parte LLDP ao dispositivo de ponto final anexado dos media. O MED envia então seu
tráfego como especificado na política de rede que recebe.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - política de rede LLDP > LLDP MED.
 

 
Etapa 2. Verifique o automóvel na política de rede LLDP MED para ver se há a caixa de
verificação de aplicativo de voz para ter certeza que LLDP-MED esteja permitido em todas
as portas.



Nota: Para obter mais informações sobre de LLDP-MED, consulte por favor a configuração
da política de rede da descoberta do valor-limite dos media do protocolo de descoberta da
camada de enlace do artigo (LLDP) (MED) no Switches controlado 200/300 Series.
  

Desabilite o CDP no SG200/300
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > a
descoberta - CDP > propriedades.
 

 
Etapa 2. Cisco Discovery Protocol (CDP) do desabilitação no Switches do SG200/300
Series e SPA500 desmarcando a caixa de seleção da possibilidade. Este protocolo permite
que os dispositivos reconheçam-se e seus atributos sem o uso de LLDP.
 
Etapa 3. No utilitário de configuração da Web, escolha a administração > a descoberta -
informação vizinha LLDP>. 
 

 
 
Etapa 4. Conecte os dispositivos e certifique-se dos dispositivos que você conectou
apareçam na tabela da informação vizinha LLDP.
  

Desabilite o CDP no telefone do SPA500 Series
 

O Cisco Discovery Protocol (CDP) é um protocolo usado por todo o Produtos de Cisco. Este
protocolo permite que os dispositivos reconheçam-se e seus atributos sem o uso de LLDP.
Você pode desabilitar o CDP em duas maneiras, da relação do telefone ou através do
página da web.
  
Desabilitação CDP através da relação do telefone
 



 
Etapa1. Na relação do telefone, escolha ajustes > configuração de rede > permitem o CDP.
 
Etapa 2. Dê entrada ao código para destravar a relação e para mudar as propriedades. O
código do telefone é ** #.
 
Etapa 3. Desabilitação CDP no dispositivo.
  
Desabilitação CDP com a Web
 

 
Etapa1. Quando conectado ao telefone, registre no utilitário de configuração da Web e
escolha o sistema > o CDP.
 
Nota: Você pode alcançar o telefone diretamente com seu PC ou através de um dispositivo
unificado de uma comunicação (UC). Se você quer mudar ajustes do utilitário de
configuração da Web, certifique-se de você ter permitido o servidor de Web que pode
escrever-se da relação. Para permitir isto na relação vá a, configuração seleta do >
segurança dos ajustes > servidor de Web que pode escrever-se, e selecione sim.
 
Etapa 2. Escolha não da lista de drop-down CDP desabilitar o CDP no telefone.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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