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Bloco do ID de chamada e da chamada anônima
Setup através do código da estrela no telefone
IP do SPA300 Series 
Objetivo
 
O bloco do ID de chamada permite que aos usuários o número de telefone não apareça à pessoa
que chamam. O bloco da chamada anônima impede que os atendimentos com ID de chamada
desconhecido soem o telefone IP. Se o chamador ajustou o telefone para obstruir o ID de
chamada, a seguir o chamador ouve um busy signal (sinal ocupado) ou uma mensagem quando a
chamada anônima que obstrui a característica é permitida.
 
Este original explica algumas opções possíveis obstruir o ID de chamada e as chamadas anônima
em Telefones IP do SPA300 Series de Cisco.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

SPA301 | (Transferência o mais tarde)
SPA303 | (Transferência o mais tarde)
  

Introdução
 
Segundo o modelo e a versão de firmware, os telefones dos TERMAS podem prestar serviços de
manutenção de um provedor de serviços da telefonia pelo Internet (ITSP) ou de 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 podem
trabalhar com telefones dos TERMAS 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, o correio de voz, e o ID de chamada. Desde que os telefones
dos TERMAS não usam um controlador específico do atendimento, o acesso e os procedimentos
variam.
 
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 específico, refira os locais da ajuda do fornecedor que você escolheu. Se você tem
um administrador, contacte-os para detalhes e o treinamento possível.
 
O esse que está sendo dito, segundo como seus telefones dos TERMAS foram configurados,
estes códigos pode ou não pode trabalhar para você.
  
ID de chamada do bloco usando o teclado numérico do telefone
 
Configuração através do código da estrela
 
Etapa 1. Discar *67 seguido pelo número de telefone para obstruir o ID de chamada.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/spa301-1-line-ip-phone/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/spa303-3-line-ip-phone/model.html
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Etapa 2. Discar *68 seguido pelo número de telefone para desabilitar a obstrução do ID de
chamada.
 
Nota: As sobras do bloco do ID de chamada permitidas para todos os atendimentos até o usuário
incorporam *68.
  
Bloco da chamada anônima usando o teclado numérico do
telefone
 
Configuração através do código da estrela
 
Etapa1. Para ativar o bloco da chamada anônima, incorpore *77.
 
Etapa 2. Para desativar o bloco da chamada anônima, incorpore *87.
 
Nota: As sobras do bloco da chamada anônima permitidas até o usuário incorporam *87.
  
Chamada anônima e ID de chamada que obstruem o serviço
através da interface com o usuário gráfica
 
Uma outra opção é tentar permitir com o GUI
 
Para o auxílio no registro no GUI de um telefone IP, clique aqui.
 
Para permitir a chamada anônima e a obstrução do ID de chamada navegue ao início de uma
sessão Admin > avançou > Voz > usuário. Sob serviços suplementares sob o tipo de bloqueio de
chamada, escolha sim permitir ou não para desabilitar:
 

Obstrua o serviço ANC — Obstrui chamadas anônima.
Serviço do bloco CID — Obstrui o ID de chamada de partida.
 

Para obter mais informações sobre dos Telefones IP do SPA300 Series, verifique para fora a 
página de produto SPA300 que fornece as relações à outra documentação SPA300.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/collaboration-endpoints/small-business-spa300-series-ip-phones/tsd-products-support-series-home.html
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