
Diretório local da busca no telefone IP do
SPA300/SPA500 Series 

Objetivos
 

Os Telefones IP do SPA300/SPA500 Series têm uma interface de menu a procurar pelos
números de extensão de telefones na rede local. O diretório local é procurado pelo nome e
sobrenome de uma pessoa e indicará os números de extensão de todos os fósforos
encontrados.
 
Este original explica como procurar o diretório local no telefone IP do SPA300/SPA500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP do SPA300 Series
 
• Telefone IP do SPA500 Series
  

Procedimento passo a passo
 
Diretório local da busca
 

 
Etapa 1. Pressione para setup o botão no telefone IP para trazer acima o menu de
instalação.
 



 
Etapa 2. Selecione o diretório e pressione-o seleto, ou a imprensa 2, para trazer acima aos 
serviços locais o menu.
 

 
Etapa 3. Selecione o diretório local e pressione-o seleto, ou a imprensa 1, para trazer acima
a tela da pesquisa de diretório local.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o sobrenome de uma pessoa para procurar no campo de
sobrenome pressionando a chave correspondente para essa letra. Pressione repetidamente



que a mesma chave para selecionar a letra desejada.
 
Note: Deixe a placa do campo de sobrenome para procurar pelo nome somente. Incorpore
menos letras para alargar a busca.
 

 
Etapa 5. Navegue ao campo de nome com as chaves de navegação. Dê entrada com o
nome de uma pessoa para procurar no campo de nome pressionando a chave
correspondente para essa letra. Pressione repetidamente que a mesma chave para
selecionar a letra desejada.
 
Note: Deixe a placa do campo de nome para procurar pelo sobrenome somente. Incorpore
menos letras para alargar a busca.
 
 

 
Etapa 6. A imprensa submete-se para procurar o diretório local pelo nome e sobrenome
dado. A tela dos serviços CME abre se algum fósforo é encontrado.
 



 
Etapa 7. O nome e o número de extensão de cada fósforo encontrado são mostrados. Use
as chaves de navegação para enrolar para cima e para baixo para ver cada entrada.
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