
Veja o estado do telefone usando chaves macias
no SPA300 e em Telefones IP do SPA500
Series 

Objetivos
 

Os mensagens de status em SPA300 e os Telefones IP do SPA500 Series dizem-lhe os
erros, os arquivos, etc. diferentes que foram experimentados pelo telefone. As estatísticas
de rede permitem que você considere o tempo, o tempo transcorrido (de quanto tempo o
dispositivo foi acima), as taxas RCU e de XMT. A tela da versão de software permite que um
usuário certifique-se do dispositivo seja corretamente atualizado. Igualmente permite que o
usuário verifique o que o dispositivo é (SPA303, SPA509, etc.). A história das estatísticas de
chamada mostra a um usuário que atendimentos foram respondidos, faltado, e qual foram
ao correio de voz, etc. Toda a estes é importante para usuários assim, isso que o usuário
pode melhorar o negócio se mantendo a par do uso do dispositivo. 
 
Este original descreve como ver a informação telefônica Telefones IP no 500 Series
SPA300 e de TERMAS usando a relação da chave macia.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefones IP do SPA300 Series 
• Telefones IP do SPA500 Series
  

História da repartição da vista
 

Etapa 1. Empurre a chave macia estabelecida. 
Etapa 2. Empurre a chave macia que corresponde aos ajustes (3). 

 
Etapa 3. Empurre (as cinco) chaves 5 macias para navegar ao estado. 



 
Etapa 4. Empurre a chave macia para navegar às páginas desejadas do estado. 
(Nota: As imagens com chave macia do número mostram o resultado de empurrar a chave)
 

• 1 (um) – Mensagens de status 

 
• 2 (dois) – Estatísticas de rede 

 
• 3 (três) – Versão de software 



 
• 4 (quatro) – História das estatísticas de chamada 
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